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Samenvatting
Lokale kennis is de laatste decennia steeds sterker verbonden geraakt met de ruimtelijke 
planningspraktijk. Dat komt onder meer omdat deze kennis unieke kennis is, ontstaan 
vanuit ervaringen en uit het gebruik van de wijk. Lokale kennis kan niet worden gevat via 
statistische data maar is wel cruciaal om als planner te kennen, wil hij een ontwerp op 
maat van de wijk maken. Het gaat immers om de kleine, typische details die de eigenheid 
en identiteit van een wijk bepalen. Een andere reden dat lokale kennis aan belang wint, 
is vanuit burgers ingegeven. Zij willen steeds meer betrokken worden bij plannen en 
projecten die invloed hebben op hun omgeving (Fischer, 2005, Irwin, 1995). Ze zijn er van 
overtuigd dat hun kennis over hun omgeving een grote meerwaarde kan opleveren binnen 
het planningsproces. Ondertussen is participatie, vanuit dat gegeven, onlosmakelijk 
verbonden met ruimtelijke planning. Ten derde reden stijgt de diversiteit van de stedelijke 
samenleving, sinds de jaren 1980 een exponentieel (Vertovec, 2007), wat een grote invloed 
heeft op de complexiteit van planning . De manier hoe planning ruimte moet geven aan 
diversiteit, vormt sindsdien een van de grootste uitdagingen binnen de planningstheorie en 
‑praktijk (Sandercock, 2003a, Innes and Booher, 2010, Young, 1990). 

Als antwoord op deze diversiteitsuitdaging ontstond de collaboratieve planningstheorie 
(Healey, 1993, Innes, 1995, Innes and Booher, 2010). Deze theorie stelt de veelheid in waarden 
en normen, verlangens en behoeften die in onze steden aanwezig zijn, centraal. Om de 
culturele verschillen te kunnen erkennen en respecteren moeten we ons, volgens de 
collaboratieve planningstheoretici, ervan bewust zijn dat deze verschillen, verschillende 
betekenissystemen opleveren, als een reeks van claims, geprojecteerd op één gedeelde 
ruimte (Healey, 1993). Door met elkaar op een gelijkwaardige en open manier in debat 
te gaan, wordt het volgens de collaboratieve planningstheoretici mogelijk om vanuit 
diversiteit, gemeenschappelijke ideeën te ontwikkelen die leiden tot consensus. Op deze 
theorie is echter commentaar gekomen. Zo wordt er bijvoorbeeld geen antwoord gegeven 
op de machtsarme en ‑rijke groepen die niet (kunnen of willen) deelnemen aan dit debat.

Dit onderzoek biedt vanuit deze kritiek nieuwe instrumenten aan om lokale kennis, in het 
bijzonder van die mensen en groepen die nu te vaak buiten het debat blijven, voornamer 
te maken in het planningsproces. Dit moet leiden tot een inclusievere planningspraktijk. 
Het hyperdiversiteitsperspectief (Tasan‑Kok et al., 2014) helpt de planner om vat te krijgen 
op deze complexiteit. In dit onderzoek wordt het instrument van focusgroepsgesprekken 
toegevoegd aan het open debat. Zij vormen een katalysator om lokale kennis in de 
gediversifieerde stedelijke ruimte te leren kennen. 

Het onderzoek gebeurt vanuit een wisselwerking tussen de planningstheorie en de 
planningspraktijk. Het is opgebouwd uit een theoretisch luik en een praktijkluik, volgens 
een gelijkaardige structuur. Het praktijkluik start vanuit een ontwerpend onderzoek. De 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Antwerpse wijk 2060 vormt hierbij het 
ontwerp. Doorheen het ontwerpproces worden focusgroepsgesprekken georganiseerd 
waaruit lokale kennis wordt vergaard die het ontwerp voedt. Door de ontwerpmatige 
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vertaling van lokale kennis, via ontwerpend onderzoek, wordt duidelijk wat de impact van 
deze kennis is voor de ruimte en de ruimtelijkheid. Na het ontwerpend onderzoek worden 
de focusgroepsgesprekken geanalyseerd op basis van de lokale kennis die deze hebben 
opgeleverd. Dit levert verschillende inzichten op.

Ten eerste wordt in het theoretische luik het hyperdiverse stedelijke landschap vorm gegeven 
(hoofdstuk II). Dit biedt een kader voor de planner om naar de diverse stad te kijken en er van 
daaruit een antwoord op te ontwerpen, op maat van de diverse noden van diverse groepen. 
De analyse van de focusgroepgsgesprekken die aan de hand van dit hyperdiverse stedelijke 
landschap gebeurde (hoofdstuk VI), toont de veelheid aan lokale kennis die deze gesprekken 
opleveren. Uit de analyse blijkt ook dat lokale kennis een genuanceerd en gevarieerd 
landschap oplevert dat grote, opmerkelijke fenomenen koppelt aan plaatsspecifieke 
aspecten. Het levert de mogelijkheid om lokale kennis op een juistere manier te plaatsen in 
het planningsontwerpproces wat nieuwe opportuniteiten zichtbaar maakt. 

Ten tweede wordt in dit onderzoek ingegaan op wat lokale kennis precies is. Op basis van 
de theorie (hoofdstuk III) en getoetst en aangevuld door de case (hoofdstuk VI) zijn er in 
dit onderzoek zeven typische eigenschappen van lokale kennis geformuleerd. De zeven 
eigenschappen zijn: plaatselijke kennis, relationele kennis, plaatsoverstijgende kennis, 
dynamische kennis, holistische kennis, alomtegenwoordige kennis en anekdotische kennis. 
Ze geven meer duidelijkheid over wat men van deze kennis mag verwachten. Uiteraard kan 
hiermee nog niet voorspeld worden hoe deze eigenschappen binnen een bepaalde plaats 
of gebied zullen worden ingevuld. Lokale kennis is immers hyper‑contextafhankelijk. 

Ten derde wordt het instrument van focusgroepsgesprekken kritisch geëvalueerd. Hieruit 
blijkt dat focusgroepsgesprekken, op basis van de case, een (gedeeltelijk) antwoord kunnen 
bieden op het machtsaspect dat steeds aanwezig is in planning. Door deze “gesloten” 
groepsgesprekken toe te voegen aan het open debat van de collaboratieve planning wordt 
het mogelijk om ook minder mondige burgers aan het woord te laten. Hierdoor krijgt ook 
hun kennis een plaats in het ontwerp, wat hen meer macht geeft.  

Zoals eerder gesteld, gebeurt dit onderzoek vanuit een wisselwerking tussen de 
planningstheorie en de planningspraktijk, wat de centrale rol van de planner in de 
planningspraktijk duidelijk maakt. Hij zal immers de vertaalslag moeten maken van alle 
verzamelde kennis naar een welbepaald ontwerp. Hij bepaalt dan ook welke kennis 
voortvloeit naar het ontwerp en welke niet. Maar het belang van de planner gaat nog verder. 
Hij kan eveneens een belangrijke toegevoegde waarde hebben in de theorie‑ontwikkeling. 
Enkel via de praktijk worden immers de moeilijkheden, de onzekerheden, de complexiteit, … 
van planning duidelijk en hoe deze aspecten met elkaar interveniëren (Van den Broeck, 2017). 
Die zaken kunnen niet theoretisch bedacht worden. Door de planningstheorie te verbinden 
met de praktijk, ontstaat een wederzijds leren tussen theorie en praktijk.  

Dit onderzoek maakt vanuit een wisselwerking tussen theorie en praktijk, duidelijk dat 
ruimtelijke planning onmogelijk is geworden zonder gebruik te maken van lokale kennis en 
toont de rijkdom van deze lokale kennis.
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Summary
Local knowledge has consistently become more strongly associated with the spatial 
planning practice, in the last few decades. In the first place, the daily users of a 
neighbourhood are privileged in knowing the small, typical details that determine 
the character and identity of a neighbourhood. These aspects are often not obtained 
by statistical data, yet are indeed crucial to know as a planner, if he wishes to make a 
customised design for the neighbourhood. Another reason is the increasing need of 
residents to want to become continuously more involved with planning and projects that 
have an influence upon their environment (Fischer, 2005, Irwin, 1995). They are convinced 
that their knowledge about their environment can produce a strong added value within 
the planning process. In the meantime, participation is inextricably connected to spatial 
planning. A third reason receives a distinguished position in this research. The diversity of 
the urban community increased exponentially since the 1980s (Vertovec, 2007). Since then, 
the manner in which planning must provide space for diversity forms one of the greatest 
challenges with planning theory and practice (Sandercock, 2003a, Innes and Booher, 2010, 
Young, 1990). Amongst others, the collaborative planning theory (Healey, 1993, Innes, 1995, 
Innes and Booher, 2010) offers a solution to this. This theory places great importance upon 
the diversity of the community and the associated plurality of values and norms, desires 
and needs at the centre. In order to be able to acknowledge and respect the cultural 
differences, according to the collaborative planning theoreticians, from this we must be 
aware that these differences, produce different systems of meaning, as a series of claims, 
projected upon one divided space (Healey, 1993). The collaborative planning theoreticians 
prioritise the open debate. This debate makes it possible to develop community ideas 
from diversity, which lead to consensus. However, there is criticism about this theory. 
For example, no solution is given to the disenfranchised groups that (cannot or will not) 
participate in this debate.

This investigation formulates an answer to the need for new instruments to make local 
knowledge, in particular of the people and groups that currently remain outside of the 
debate too often, more privileged in the planning process. This must lead to an inclusive 
planning practice. The hyperdiversity perspective (Tasan‑Kok, et al., 2014) offers possibilities 
for a planner to get a handle on this complexity. From this perspective, focus groups are 
added to the open debate. They form a catalyst for getting to know local knowledge in the 
diversified, urban space.

The research comes about from a correlation between the planning theory and the 
planning practice. It is constructed out of a theoretical angle as well as a practical angle, 
according to analogous structure. The practical aspect starts from research by design. The 
research is conducted through the development of a spatial implementation plan for a 
disadvantaged neighbourhood in Antwerp, Belgium. Through the design process, focus 
group discussions are organised, from which local knowledge is collected, which informs 
the design. Through the design‑orientated translation of local knowledge, via research by 
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design, it becomes clear what the impact of this knowledge is for the space and the spatiality. 
After the research by design, the focus group discussions are analysed on the basis of the 
local knowledge that these have provided. This analysis provides various insights.

In the first place, the hyperdiverse urban landscape takes shape in the theoretical aspect 
(chapter II). This offers a framework for the planner to look at the diverse city and from there 
to design a solution for it, customised to the diverse needs of diverse groups. The analysis 
of the focus group discussions that occurred by way of this hyperdiverse urban landscape, 
show the plurality of local knowledge that provides these discussions (chapter VI). From 
the analysis, it appears that local knowledge provides a nuanced and varied landscape 
that couples large, conspicuous phenomena with place‑specific aspects. It provides the 
possibility to place local knowledge in a proper manner into the planning‑design process, 
which makes new opportunities visible.

In the second place, in this research, it is investigated as to what precisely local knowledge 
is. On the basis of this theory (chapter III) and tested and supplemented by the case 
(chapter VI), there are seven typical characteristics of local knowledge formulated in this 
research. The seven characteristics are: spatial knowledge, relational knowledge, place‑
transcending knowledge, dynamic knowledge, holistic knowledge, ubiquitous knowledge 
and intimate knowledge. They give more clarity to what one might expect from this 
knowledge. Naturally, it cannot be predicted from this how these characteristics shall 
be implemented within a certain place or area. Local knowledge is, of course, hyper‑
contextually dependent.

Thirdly, the instrument of focus groups is viewed critically. From here, it appears that focus 
groups, on the basis of the case, can offer a (partial) solution to power that is consistently 
present in planning. Through adding these closed group discussions to the open debate 
of the collaborative planning, it becomes possible to provide a voice for less‑empowered 
residents. Through this, their knowledge also receives a place in the design, which gives 
them more power.

As was presented above, this research occurs from a correlation between the planning 
theory and the planning practice. From here, the central role of the planner in the planning 
practice becomes clear. After all, he shall have to make the translation of all collected 
knowledge into a well‑defined design and thus determine which knowledge results in the 
design and which does not. The planner can likewise have an important role in the theory 
development. For, only via the practice do the possibilities, uncertainties, complexity, … 
of planning become clear, and how these aspects interact with each other (Van den Broeck, 
2017). The cases cannot be devised theoretically. This calls for placing the role of the 
planner more centrally within the theory. In addition, the planning theory must also be 
inextricably connected with the practice, by which mutual learning can take place between 
the two. This research makes it clear that, from a correlation between the planning theory 
and the planning practice, spatial planning has become impossible without making use of 
local knowledge. 
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Hoofdstuk I - Inleiding

Borgerokko, de Seefhoek, ‘t Stuivenberg, de Atheneumbuurt, Antwerpen Noord, 
Twintigzestig, het zijn allemaal namen voor eenzelfde wijk, die decennialang op een 
negatieve manier in de media komt. Heel Vlaanderen kent deze wijk als overlastwijk waarbij 
drugs, geweld, prostitutie, ... de hoofdrollen spelen. Ik kende deze wijk ook op die manier en 
vooral van horen zeggen. Ik kwam er immers nooit, terwijl ze op nog geen kilometer van de 
campus gelegen is waar ik eerst architectuur en dan stedenbouw studeerde. Tijdens mijn 
studententijd werden er in Antwerpen 2060 , zoals ik deze wijk in dit onderzoek zal noemen, 
verschillende stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd zoals de Permekebibliotheek, Spoor 
Noord, huisvestingsprojecten, … Het gebied kreeg grote beleidsaandacht. Als sluitstuk 
voor deze stadsvernieuwing zou een bijzonder plan van aanleg worden opgemaakt. In 
het kader daarvan werd op vraag van de Antwerpse stedelijke administratie aan de 
masterproefstudenten van de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning voorgesteld om 
als thesis een ontwerpend onderzoek te voeren over 2060 die zou moeten resulteren in een 
structuurschets. Gezien de grote realiteitszin van dit onderwerp werd dit mijn masterproof. 

Voor het eerst trok ik naar Antwerpen 2060, beducht voor het mogelijke onheil dat me 
er opwachtte. Maar in plaats van dat ik er een gevaarlijke, angstige of grimmige wijk 
aantrof, werd ik geconfronteerd met een levendige wijk. Er waren veel mensen op straat 
en kruideniers stalden hun exotische groenten uit op de stoep. Ik herinner me nog dat ik zo 
onopvallend mogelijk, om mensen niet te bruuskeren, foto’s wou trekken van het stedelijke 
leven dat er plaats vond. Maar iedere keer dat ik m’n fototoestel bovenhaalde, kwamen 
er mensen naar me toe die mee op de foto wilden. Zo’n joviaal contact was me tot dan 
vreemd. Die dag fietste ik verward naar huis en vroeg me af welke wijk 2060 eigenlijk is. 
Een verdeelde wijk? Een multiculturele wijk? Een gevaarlijke wijk? Een creatieve wijk? Een 
wijk in armoede? Een wijk van hoop? Een levendige wijk? Een gestigmatiseerde wijk? Een 
overlastwijk? Een achtergestelde wijk? Een opkomende wijk? Een aankomstwijk?  
Het zijn ze allemaal. 

Maar hoe moet je daar dan als planner mee omgaan?



22

I. 1. Toenemende aandacht voor lokale kennis
Lokale kennis zoekt sinds lang een vaste plaats binnen de ruimtelijke planningspraktijk en 
dat omwille van verschillende redenen. Meer dan een halve eeuw geleden ondertussen, 
toen onze steden nog veel homogener waren, pleitte Jane Jacobs (1962), als reactie op de 
top‑downplanning, voor meer aandacht voor het contextspecifieke in de planningspraktijk. 
Ze bekritiseerde de prominente rol die statistische cijfers hadden, terwijl deze cijfers 
volgens haar niets zeggen over hoe deze functioneren in systemen van een geordende 
complexiteit (Jacobs, 1962, p. 570). Zij stelde dat het juist de niet‑gemiddelde kwantiteiten 
zijn die de eigenheid, de identiteit en de vitaliteit van een buurt bepalen. De planner zou 
daarom vooral hiervoor aandacht moeten hebben. Maar deze kennis toont zich moeilijker 
en het is daarom als planner, die in de wijk neerdaalt, niet evident om hier rechtstreeks 
zicht op te krijgen. De gebruikers van een wijk daarentegen zijn de grote deskundigen als 
het gaat om de typische karakteristieken van hun omgeving. Hun kennis over de ruimte 
die ze dagelijks gebruiken en die ik in dit onderzoek lokale kennis noem, is dan ook cruciaal 
voor de planner. Daarom zouden ze meer betrokken moeten worden in het planproces. 

De behoefte aan participatie ontstond niet alleen vanuit professioneel‑kritische hoek, 
ook burgers zelf willen steeds meer betrokken worden over kwesties die ingrijpen op hun 
dagelijkse leven, waaronder dus ook ruimtelijke planning (Fischer, 2005, Irwin, 1995). Burgers 
zijn mondiger geworden en zijn ervan overtuigd dat hun kennis over hun omgeving van 
groot belang is binnen het proces. Verschillende planningsmodellen werden vanaf de jaren 
1970 vanuit deze behoefte ontwikkeld, zoals incrementele planning, advocacy planning, 
participatieve planning, … (Faludi, 2013). Ze verschillen voornamelijk op basis van de rol 
die participatie en dus ook lokale kennis innemen in het planningsproces. Ondertussen is 
participatie onlosmakelijk verbonden in ruimtelijke planning. 

Een derde, meer recente reden om lokale kennis een voorname plaats te geven in de 
planningstheorie en –praktijk is ontstaan vanuit de sterke diversiteit die onze steden kleurt, 
wat planning nog complexer maakt (Sandercock, 1998, Healey, 2007). De diversiteit van de 
stedelijke samenleving nam vanaf de jaren 1980 exponentieel toe (Vertovec, 2007). Dit ging 
gepaard met een wijzigende, maatschappelijke visie over diversiteit. Terwijl voorheen 
assimilatie als centraal concept werd gehanteerd, vond in deze periode de opkomst van het 
multiculturalisme plaats (Vertovec, 2007). Culturele verschillen werden hierbij als een kwaliteit 
benaderd. Diverse culturen moesten naast en met elkaar kunnen bestaan. De manier hoe 
planning ruimte moet geven aan diversiteit, vormt sindsdien een van de grootste uitdagingen 
binnen de planningstheorie en –praktijk (Sandercock, 2003a, Innes and Booher, 2010, Young, 1990). 
Als antwoord hierop ontstond onder meer de collaboratieve planningstheorie, die ik in dit 
onderzoek als vertrekpunt neem. Deze theorie stelt de diversiteit van de samenleving en de 
daarmee samenhangende veelheid in waarden en normen, verlangens en behoeften centraal 
(Healey, 1993, Innes, 1995, Innes and Booher, 2010). Om de culturele verschillen te kunnen 
erkennen en respecteren moeten we ons, volgens de collaboratieve planningstheoretici, 
ervan bewust zijn dat deze verschillen, verschillende systemen van betekenis opleveren, als 
een reeks van claims, geprojecteerd op één gedeelde ruimte (Healey, 1993). 
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Omwille van deze redenen kan planning niet meer zonder lokale kennis. Maar er is meer. 
De diversiteit blijft toenemen en de manier om naar deze diverse samenleving te kijken 
en ermee om te gaan, is ondertussen ook geëvolueerd (Vertovec, 2007, Tasan‑Kok et al., 
2014). De aanvankelijke instrumenten uit de collaboratieve planning volstaan niet meer 
om de veelheid aan lokale kennis te vatten. Dit noopt tot een herdenking van de huidige 
planningspraktijk en –theorie, waarbij nieuwe instrumenten nodig zijn die planning in 
complexiteit faciliteren. Deze instrumenten moeten er op gericht zijn om als planner de 
diversiteit aan lokale kennis te kennen, ook van die mensen en groepen die nu te vaak 
buiten het debat blijven. 

Dit onderzoek zal daarom een antwoord formuleren op de behoefte naar nieuwe 
instrumenten om lokale kennis voornamer te maken in het planningsproces, in functie van 
een inclusievere planningspraktijk. Hyperdiversiteit wordt hierbij als nieuw perspectief 
gebruikt om met complexiteit en diversiteit in planning om te gaan. Vanuit de kritiek op de 
collaboratieve planningstheorie zullen focusgroepen als toevoeging worden voorgesteld 
aan het open debat. Alvorens  dieper in te gaan op de doelstellingen van dit onderzoek, die 
antwoord wil bieden aan hierboven aangehaalde kennisleemtes, zal eerst het theoretische 
kader geschetst worden waarin het onderzoek zich inpast.

I. 2. Theoretisch	kader	

I. 2. 1. Planning	is	socio-politiek	

Een eerste belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek is dat planning een intrinsiek socio‑
politiek product is. Dit is niet alleen omwille van de vele actoren die in het planningsproces 
betrokken zijn en dit doen vanuit een eigen agenda, maar ook en vooral omwille van 
de eigenheid van planning (Forester, 1988, Sandercock, 2004, Van den Broeck and Verachtert, 
2016). Planning is er immers op gericht om een verbetering te realiseren. Vanuit het 
diversiteitsvraagstuk vertaal ik dit naar een planning die streeft naar de ontwikkeling 
van meer rechtvaardige, inclusieve steden (Young, 1990). Bij planning in een context van 
verschil, volstaat het immers niet om “verschil” zonder meer te omarmen. Omwille van de 
veelheid en diversiteit van de aanwezige waarden en normen kunnen deze niet allemaal 
samenkomen in de gedeelde fysieke ruimte en kunnen ze niet allemaal even wenselijk zijn. 
Het is dan ook de uitdaging om diversiteit in zijn verscheidenheid te begrijpen en zicht te 
krijgen op de dynamiek die deze verschillende diversiteiten met zich meebrengen. De vraag 
die hierdoor centraal staat, is: voor wie plannen we? Wie wordt door planning beter en wie 
verliest? Ik zal verder beargumenteren dat de hyperdiversiteitsbenadering een perspectief 
biedt om met deze complexe diversiteit te kunnen werken.
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I. 2. 2. Hyperdiversiteit	als	nieuw	perspectief	voor	planning

Hyperdiversiteit is een nieuwe benadering om naar de huidige, diverse samenleving 
te kijken en er vat op te krijgen (Tasan‑Kok et al., 2014). Terwijl superdiversiteit nog sterk 
vertrok vanuit een opdeling van de gemeenschap op basis van etniciteit, sociale en 
socio‑economische kenmerken (Vertovec, 2007), stelt hyperdiversiteit dat het minstens 
even belangrijk is om te kijken naar de activiteiten, leefstijlen en attitudes van mensen 
om bepaalde groepen te kunnen onderscheiden. Superdiversiteit zou, door groepen te 
onderscheiden op basis van hun immigratie‑achtergrond, segregatie in de hand werken. 
Door, zoals bij hyperdiversiteit, vooral te focussen op het gedrag van mensen, hoe ze hun 
dagelijkse leven invullen, met wie ze omgaan en wat ze belangrijk vinden, ontstaat een 
nieuw beeld op de diverse samenleving, waarbij we los komen van categorisering op basis 
van afkomst en socio‑economisch profiel (Tasan‑Kok et al., 2014). Dit nieuwe perspectief 
maakt nieuwe groepen zichtbaar die bij de traditionele benadering van diversiteit onder 
de radar zouden blijven. Hierdoor ontstaan meervoudige diversiteiten in groepen die 
schijnbaar gelijk waren. 

In dit onderzoek zal ik tonen waarom en op welke manier hyperdiversiteit een 
fundamenteel nieuw perspectief biedt om als planner naar de stad en naar haar 
buurten te kijken, naar hoe mensen er met elkaar omgaan en hoe de ruimte en de 
mensen er elkaar beïnvloeden. Hyperdiversiteit, zo stel ik, leidt zo tot een meer inclusief, 
doelgericht, plaatsspecifiek en democratisch ontwerp. Omdat ik hyperdiversiteit als 
uitgangspunt neem, zal ik in dit onderzoek ook vermijden om te verwijzen naar klassieke 
groepen zoals “immigranten” of “allochtonen”, tenzij bewust, als contrast met het 
hyperdiversiteitsperspectief.

I. 2. 3. Het belang van lokale kennis in planning

De inleiding startte met de opsomming van enkele belangrijke redenen waarom lokale 
kennis noodzakelijk is binnen planning. Hoewel lokale kennis al redelijk ingang heeft 
gevonden in de huidige planningscultuur gebeurt dit naar mijn mening nog te oppervlakkig 
en eenzijdig. Als planner organiseren we participatie nog teveel vanuit ons eigen, 
traditionele perspectief, waardoor de lokale kennis die daaruit verzameld wordt ook vaak 
weinig divers, vernieuwend of anders is dan deze van de planner zelf. Als we willen streven 
naar een inclusieve stedenbouw, vanuit de hyperdiversiteitsbenadering, moeten we meer 
aandacht hebben voor de verschillende lokale kennissen die er bestaan. De planner gaat 
hierbij de uitdaging aan om deze kennis boven tafel te halen, te expliciteren en actief in 
te zetten via en in het ontwerp. Door de ontwerpmatige vertaling van lokale kennis, via 
ontwerpend onderzoek, wordt duidelijk wat de impact van deze lokale kennis is voor de 
ruimte en de ruimtelijkheid. 
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I. 2. 4. De stedelijke context als laboratorium van hyperdiversiteit

Dit onderzoek speelt zich af in de stad. De stad en de stedelijke context zijn omwille van 
uiteenlopende redenen, het geschikte laboratorium om de relatie tussen hyperdiversiteit 
en planning te onderzoeken. Ten eerste vormen steden het epicentrum van diversiteit. 
In de stad, met al haar complexiteit, zal duidelijk worden welke effecten diversiteit heeft 
op het sociale maar ook het ruimtelijke functioneren van de stad. Ten tweede is de stad 
bij uitstek de plek waar bovenlokale krachten, van het stedelijke, gewestelijke, federale, 
Europese tot het mondiale niveau, vaste bodem krijgen. Vanuit het beleid gaat het dan 
voornamelijk over de democratische waarden, over hoe burgers met elkaar moeten 
samenleven (Bauböck, 2002). Met andere woorden, hoe de wereld en de gemeenschap zou 
moeten zijn wordt in de stad geconfronteerd met hoe de wereld en de gemeenschap nu 
is. Maar ook economische, ecologische, culturele, … krachten vanuit diverse schaalniveaus 
komen in deze stedelijke ruimte samen (Hajer and Dassen, 2014). Ook hier moet steeds 
tussen bemiddeld worden en dat in relatie met de sociaal‑ruimtelijke context van de plek 
zelf. De stad als polis is de aangewezen plaats om de dialoog tussen visies en acties van 
bovenaf en het werkelijke alledaagse stedelijke leven van onderuit te voeren. Tot slot leent 
de stad zich als living lab voor de toepassing van theoretische bedenkingen en concepten in 
de echte wereld. De reële effecten van diversiteit op de stedelijke ontwikkeling worden pas 
duidelijk wanneer deze gekoppeld worden aan een concrete context. 

De stad is dus bij uitstek de plek waar culturele, politieke en economische standpunten 
en doelen samen komen en een antwoord dienen te krijgen. Deze standpunten en doelen 
moeten in interactie treden met de kleine werelden van het alledaagse samen leven. 
Beide invalshoeken, top‑down en het generieke tegenover bottom‑up en het contextuele, 
zullen hierdoor uitgedaagd en verrijkt worden, wat leidt tot a located politics of difference 
(Watson, 2006) of vertaald naar de planningspraktijk: planning als de ruimtelijke vormgeving 
van een plaatsspecifieke politiek van verschil. 

I.	2.	5.	Collaboratieve	planning	en	de	nood	aan	nieuwe	instrumenten

Dit onderzoek vertrekt vanuit de collaboratieve planningstheorie. Het wordt immers 
nog steeds beschouwd als heersend planningsparadigma (Innes, 1995, Innes and Booher, 
2015, Healey, 1993), hoewel er vanuit de kritieken op deze theorie nieuwe benaderingen 
ontstaan die kunnen uitgroeien tot een nieuw paradigma. Een tweede reden is dat deze 
theorie via de strategische planningstheorie (Albrechts, 2004) geoperationaliseerd werd 
tot de strategische planningspraktijk die in Vlaanderen, en in Antwerpen in het bijzonder, 
beoefend wordt. Ten derde lijkt deze theorie grote aandacht te geven aan diversiteit. De 
collaboratieve planningstheorie stelt zelfs dat het ontstaan is vanuit de behoefte om een 
antwoord te formuleren op de toenemende diversiteit. Door gebruik te maken van het 
communicatieve handelen (Habermas, 1985) ontstaat de beste oplossing uit een consensus 
via een open debat, waarbij ze zich open stelt naar andere kennisvormen. Maar zoals reeds 
gezegd is er ook een groeiende commentaar op deze theorie. 
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Collaboratieve planning zou teveel vertrouwen op de kracht van een open debat. Daardoor 
miskent deze theorie enerzijds de invloed die machtsposities hebben op dit debat en 
anderzijds de uitsluitingseffecten die het debat heeft voor bepaalde, moeilijker bereikbare 
groepen (Flyvbjerg, 2002b, Mouffe, 2005). Hierdoor bestaat het gevaar dat het aanvankelijke 
uitgangspunt om planning in te zetten voor een meer inclusieve, sociaal rechtvaardige 
stad net een averechts effect kan uitlokken  (Sandercock, 1998, Fainstein, 2005, Fincher and 
Iveson, 2008). Door teveel vertrouwen te leggen in het open debat als vereffenaar van 
machtsongelijkheid wordt dit aspect immers alleen maar versterkt. Deze theorie is dan 
ook onvoldoende robuust om antwoord te bieden op de huidige diverse en complexe 
bevolkingssamenstelling. Een toevoeging van nieuwe instrumenten aan dit open debat, die 
een diversiteit aan kennissen binnenhaalt, is dan ook noodzakelijk. 

I. 2. 6. Wisselwerking	tussen	theorie	en	praktijk	

Dit onderzoek is tot stand gekomen vanuit een wisselwerking tussen de planningstheorie 
en de planningspraktijk, twee domeinen waarin ik actief ben. In dit onderzoek wil ik niet 
alleen een toevoeging leveren op de planningstheorie en/of –praktijk elk op zich, maar 
wil ik beide praktijken ook verrijken door inzichten vanuit het ene veld in te brengen en 
te vertalen naar het andere. Daarmee wil ik de huidige kloof tussen de planningspraktijk 
en –theorie verkleinen. Voor theorieopbouw is het belangrijk om de ervaringen van 
planners (in de praktijk) te kennen. Zij worden vanuit hun praktijk immers geconfronteerd 
met de moeilijkheden, de onvoorspelbaarheden, de complexiteit, in waarden en normen, 
in machtsaspecten, in grote maatschappelijke uitdagingen en hoe die met elkaar 
interveniëren (Van den Broeck, 2017). Deze ervaringen van planning in complexiteit en 
onzekerheid, vanuit de dagelijkse praktijk kunnen immers niet theoretisch bedacht worden. 

Om deze wisselwerking tussen theorie en praktijk duidelijk te maken, gebruik ik het 
concept van “mutual learning” (Schön, 1987). Het concept werd oorspronkelijk in de 
planningstheorie geïntroduceerd vanuit een groeiende polariteit tussen planners en 
gebruikers van de ruimte (Friedmann, 1973). Volgens Friedman (1973) kan geen van beide 
kampen het antwoord alleen formuleren en stelt hij dat de weg vooruit er uit bestaat om 
de twee werelden samen te brengen in een proces van mutual learning wat de kwaliteit 
van de kennis van beide groepen ten goede komt. Eenzelfde redenering kan toegepast 
worden op het wederzijds leren van theorie en praktijk, maar ook dit vraagt de nodige aandacht. 

I. 3. Doelstellingen van het onderzoek

I. 3. 1. Het hyperdiverse stedelijke landschap als kader voor planning

Hyperdiversiteit doet afstand van de traditionele en evidente categorieën en vraagt 
om vanuit een open blik de gemeenschap te benaderen, die zichzelf structureert en 
contextafhankelijk is. Hoewel hierdoor nieuwe invalshoeken en opportuniteiten ontstaan, 
vraagt het de nodige aandacht om als planner op die manier naar de ruimte en haar 
gemeenschap te kijken.
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Als eerste instrument in dit onderzoek zal ik daarom het beeld van het “hyperdiverse 
stedelijke landschap” uitwerken. Het biedt een kader om naar de diverse stad te kijken 
en er van daaruit een antwoord op te “ontwerpen”, op maat van de diverse noden van 
diverse groepen. Het levert de mogelijkheid om lokale kennis op een juistere manier te 
plaatsen in het planningsontwerpproces wat nieuwe opportuniteiten zichtbaar maakt. De 
beschrijving van het hyperdiverse stedelijke landschap maakt een doelbewuste beweging 
om “kennissen” die minder, of niet, aanwezig zijn in traditionele planningsprocessen te 
activeren. De planner heeft hierbij de uitdaging om deze kennis boven tafel te halen, 
te expliciteren en actief in te zetten via en in het ontwerp. Door de ontwerpmatige 
vertaling van lokale kennis, via ontwerpend onderzoek, wordt duidelijk wat de impact 
van deze lokale kennis is voor de ruimte en de ruimtelijkheid. Het brengt niet alleen het 
sociale en het ruimtelijke landschap in beeld maar maakt ook duidelijk hoe sociale en 
ruimtelijke aspecten als een hydrodynamisch systeem op elkaar inspelen (Lefebvre, 1991). 
De beschrijving van het hyperdiverse stedelijke landschap moet inzicht geven in welke 
dynamieken er in een buurt leven en welke als positief dan wel negatief ervaren worden. 
Het helpt duidelijk te maken op welke manier diversiteit wel of niet bijdraagt tot een 
aangename en veerkrachtige buurt. 

I. 3. 2. Begripsafbakening	van	lokale	kennis

Naast de eenzijdige benadering van participatie en lokale kennis is er ook weinig onderzoek 
gekend over wat de eigenheid van lokale kennis precies is. Daarom zal ik in dit onderzoek 
niet alleen stil staan bij wat lokale kennis kan betekenen voor hyperdiverse planning maar 
ook wat precies kenmerkend is voor lokale kennis. Deze systematische beschrijving van 
de eigenschappen ervan kan de planner helpen om in te schatten wat hij mag verwachten 
van lokale kennis maar ook hoe hij deze kennis kan herkennen. Daarnaast zal ik samen met 
deze beschrijving ook aantonen waarom dit een exclusieve kennis is en dus verschilt van 
bijvoorbeeld de kennis van planners of andere vak experten. Dat moet het beleid, planners, 
opdrachtgevers, … overtuigen om tijd en middelen te investeren in de participatieprocessen 
die hiervoor nodig zijn. Te vaak nog wordt immers de meerwaarde ervan onderschat en 
meent men dat andere, goedkopere en snellere, vormen van weten zoals GIS‑analyse of 
allerhande slimme data een gelijkwaardige bijdrage kunnen leveren.

I. 3. 3. Focusgroepen als katalysator voor lokale kennis

Hyperdiversiteit biedt nieuwe opportuniteiten en kansen om onze stedelijke, ruimtelijke 
ontwikkeling zichtbaar te maken. Dat vraagt echter wel het gebruik van andere 
instrumenten dan de gangbare uit de collaboratieve planning en een vernieuwde rol voor 
de planner en de planningspraktijk. Om de diversiteit aan stemmen in het debat aan bod 
te laten komen, is er nood aan een bijkomend instrument. Dit moet gericht zijn om ook 
de stem te kunnen horen van mensen die gewoonlijk uit het debat worden uitgesloten. 
De klassieke benaderingen in de planning, zoals deze van de collaboratieve planning, 
hebben hier immers geen antwoord op gegeven. In dit onderzoek stel ik de toevoeging van 
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focusgroepen voor binnen het planningsproces. Omwille van de karakteristieken van dit 
instrument is het, zo zal ik argumenteren, uiterst geschikt om de lokale kennis van minder 
zichtbare groepen te leren kennen, wat belangrijk is voor een meer inclusieve planning. 
Door hun lokale kennis te kennen, kan echter hiermee rekening worden gehouden in het 
ontwerpproces. Hierdoor krijgen deze groepen meer macht. 

I. 3. 4. Centralere rol voor de planner

Samen met en vanuit de toevoeging van focusgroepsgesprekken aan het planningsproces, 
stel ik dat de rol van de planner opnieuw een meer centrale rol moet krijgen binnen 
de planningstheorie. De top‑downplanning met een sterke concentratie op het vorm‑
vormende van deze activiteit is verschoven naar een meer participatieve, bottom‑up 
planning. Hierbij speelt planning zich af in een gefragmenteerde beslissingsvormende 
stad zonder een vaste, op voorhand vastgelegde vorm van de stad. Vanuit een geloof dat 
de planningsuitkomst tot stand zou komen via een open debat wordt de planner in de 
collaboratieve planningstheorie herleid tot de procesbewaker. In navolging van de kritiek 
op de collaboratieve planning die stelt dat consensus niet bestaat (Mouffe, 2005), moet de 
planner naar mijn mening een centralere rol krijgen dan in de theorie gesteld. Zeker vanuit 
het hyperdiversiteitsperspectief is een vernieuwde aandacht voor de planner binnen het 
hele planningsproces cruciaal. De rol en positie die hij zich aanmeet in een planningsproces 
is immers fundamenteel. Vanuit de praktijk stel ik vast dat de planner sterk kan doorwegen 
binnen dit besluitvormingsproces dat samenloopt met het ontwerpproces. In tegenstelling 
tot de huidige academische discussie, die de planner naar de achtergrond verhuist, zal ik 
daarom argumenteren dat een vernieuwde aandacht moet gaan naar de rol van de planner. 

I.	3.	5.	Theorie	en	praktijk

Zowel vanuit de theorie als de praktijk is er de noodzaak om meer inzicht te krijgen over 
hoe focusgroepen als katalysator kunnen dienen om lokale kennis over de hyperdiverse 
stad te verzamelen. Dit onderzoek wil daarmee een brug slaan tussen theorie en 
praktijk. Er is te weinig interactie tussen academici en professionals (beleidsmakers, 
stedenbouwkundigen, adviseurs...). In beide disciplines vindt een afzonderlijke 
kennisopbouw plaats maar inzichten worden slechts beperkt gedeeld en nog minder 
gezamenlijk bediscussieerd. De centrale onderwerpen van dit onderzoek, met name 
hyperdiversiteit, lokale kennis en focusgroepen, zijn zowel actueel in de planningstheorie 
als in de planningspraktijk. Het is dan ook een uitgelezen kans om met dit onderzoek aan te 
tonen dat een nauwere samenwerking tussen theorie en praktijk mogelijk is en voor beide 
een meerwaarde kan bieden.

Een theorie over een zo sterk contextgebonden materie als planning kan niet zonder 
een aftoetsing met en eventueel vertaling naar deze plaatselijke context. Vanuit mijn 
dubbele taakstelling, enerzijds als onderzoeker en anderzijds als ruimtelijk planner bij stad 
Antwerpen wil ik met dit onderzoek een bijdrage leveren aan het dichten van de kloof 
tussen theorie en praktijk. Dat tracht ik te doen door de theoretische discussie over lokale 
kennis en de collaboratieve planningstheorie toe te passen op een ontwerpcase, ingebed 
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in de Vlaamse plannings‑ en beleidscontext. Deze case bestaat uit de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor Antwerpen 2060. Vervolgens zal ik deze case op basis van 
de academische discussie analyseren. Zodoende kan een vertaling gemaakt worden van de 
algemene theorie naar een meer plaatsspecifieke planningstheorie, die dichter staat bij de 
Vlaamse planningspraktijk.

I. 4. Definiëring	van	de	hoofdconcepten	

I. 4. 1. Hyperdiversiteit

Hyperdiversiteit is een benadering om naar de huidige, diverse samenleving te kijken en 
er vat op te krijgen (Tasan‑Kok et al., 2014). Men stelt hierbij dat we moeten afstappen van 
traditionele parameters om mensen in groepen te categoriseren zoals op basis van socio‑
economische, sociale en etnische kenmerken. De leefstijlen, attitudes en activiteiten van 
mensen zijn minstens even belangrijke aspecten om groepen te onderscheiden. Hierdoor 
ontstaan meervoudige diversiteiten in groepen die schijnbaar gelijk waren. Het is onmogelijk 
om mensen tot een vaste groep in te delen. Afhankelijk van de context (plaats, tijd, case, …) 
kan de groepsindeling verschillen. Hyperdiversiteit is dan ook sterk contextafhankelijk. 

I. 4. 2. Lokale kennis

In principe beschikt iedereen over lokale kennis en gebruikt deze in het dagelijkse leven. 
Dat wil zeggen dat niet alleen de gebruikers van een gebied deze hebben. Ook experten 
hebben deze en gebruiken ze in hun professionele activiteiten. In dit onderzoek beperk ik 
“lokale kennis” echter tot de kennis die gebruikers hebben over hun gebied en waarnaar 
de planner via participatie op zoek gaat. Het gaat hierbij over zowel sociale als ruimtelijke 
aspecten, beide relevant voor de ontwerpopdracht. 

I. 4. 3. Collaboratieve	planningstheorie

De collaboratieve planningstheorie vertrekt vanuit de diversiteit van de stadsgemeenschap, 
als een reactie op de rationele planning. Ze tracht een antwoord te formuleren op 
welke manier meer ruimte kan gegeven worden aan andere kennisvormen binnen de 
planningspraktijk. Door gebruik te maken van de principes uit het communicatieve 
handelen (Habermas, 1985) streeft men naar een consensus over de beste oplossing.

I. 4. 4. Focusgroepsgeprek

Een focusgroepsgesprek is een gerichte, gefocuste discussie met een groep van mensen 
die specifieke kenmerken bezitten. Deze gesprekken leveren kwalitatieve data op om 
meer inzicht te verwerven over het onderwerp van het gesprek (Krueger and Casey, 2000). 
Deze methode laat toe om onder meer te peilen naar waarden en normen over een 
bepaald thema waar we in het dagelijkse leven niet bewust bij stilstaan (Schutz, 1946). 
Een focusgroepsgesprek creëert een klimaat dat het mogelijk maakt om deze onbewuste 
kennis, bewust en expliciet te maken.
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I.	4.	5.	De planner

De planner heeft een belangrijke rol in het ruimtelijk ontwerp. Gezien de complexiteit 
van planning moet de planner beroep doen op verschillende manieren van weten, die 
verspreid zijn onder de verschillende actoren. Hij zal met deze verschillende kennissen 
aan de slag moeten gaan en deze ruimtelijk te vertalen in een geïntegreerd ontwerp. De 
planner kan eveneens een belangrijke rol hebben in de theorie‑ontwikkeling. Enkel via de 
praktijk worden de moeilijkheden, de onvoorspelbaarheid, de complexiteit, … van planning 
duidelijk en hoe deze aspecten met elkaar interveniëren (Van den Broeck, 2017). In dit 
onderzoek spreek ik steeds over de planner in de mannelijke vorm, zonder hierover enig 
waardeoordeel te willen inschuiven. 

I. 4. 6. Ontwerpend onderzoek

Bij ontwerpend onderzoek staat de verkenning van de ruimte voorop. Het betreft 
ontwerpactiviteiten die zelf onderzoeksresultaten voortbrengen (Schreurs, 2006b). Plannend 
onderzoek (als vertaling van het begrip ontwerpend onderzoek naar de planningsdiscipline 
keert terug naar het concrete, naar het empirische en naar case‑onderzoek (Watson, 2003). 
Empirie verwijst hierbij niet naar het empirisme van de positivisten. Het wordt gebruikt 
als een manier om een beter begrip te krijgen op het te onderzoeken thema, vanuit de 
praktijk, in al zijn complexiteit en eigenheid. In dit geval gaat het over lokale kennis in 
relatie tot focusgroepen. De inbedding van dit onderzoek in de praktijk was belangrijk 
gezien het belang dat ik in dit onderzoek hecht aan het plaatselijke, contextafhankelijke 
waar planning voor staat.

I.	5.	Methodologie
Het onderzoek bestaat uit een theoretisch luik en een praktijkluik, opgebouwd vanuit een 
gelijkaardige structuur. Het eerste deel van het praktijkluik, de analyse van het hyperdiverse 
stedelijke landschap gebeurt voornamelijk op een inductieve manier, gestructureerd 
volgens de thema’s uit het overeenkomstige theoretische luik. De andere delen uit de 
analyse komen tot stand via een combinatie van een inductieve analyse vanuit de case en een 
deductieve analyses op basis van de eigenschappen van lokale kennis uit hoofdstuk III en de 
kenmerken van focusgroepsgesprekken uit hoofdstuk IV. De theorie vormt met andere 
woorden de structuur waarmee de empirische resultaten worden vergeleken. Door de 
toetsing van de theorie aan de case wordt eveneens de validiteit van het onderzoek 
verhoogd en maakt een theoretische generalisering mogelijk. 

Door hyperdiversiteit als vertrekpunt te nemen wordt ontwerpend onderzoek de 
uitgelezen methodologie om na te gaan wat het belang van lokale kennis in ruimtelijke 
planning is, met een focus op de ruimtelijke kennis. Op die manier kan deze kennis 
onmiddellijk vertaald worden, via het ontwerp. Hierin verschilt dit onderzoek met 
bijvoorbeeld etnografische, participatieve observatiemethoden die veelal gebruikt worden 
in actie‑onderzoek en binnen traditionele, klassieke collaboratieve planningspraktijken. 
Ontwerpend onderzoek activeert lokale kennis. 
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Voor de case uit het praktijkluik selecteerde ik de opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan 2060 omwille van verschillende redenen. Het projectgebied, gelegen in 
het noordelijk deel van de 19de‑eeuwse gordel van Antwerpen, kenmerkt zich door een 
hoge diversiteit van culturen en een eerder zwakkere sociale bevolkingssamenstelling. 
Doug Saunders (2011b) benoemde deze wijk als aankomstgebied voor Vlaanderen. Dit is 
interessant in combinatie met het concept van hyperdiversiteit. Daarnaast kan op basis 
van de socio‑economische kenmerken van de bevolkingssamenstelling vermoed worden 
dat een groot deel van de inwoners behoort tot de moeilijk bereikbare groepen. Dat vormt 
dan weer een uitdaging voor de toe te passen methodiek van focusgroepsgesprekken. 
Beaumont en Loopmans (2008) benoemen dit gebied als voorbeeld voor een Mouffiaans 
agonistisch pluralisme. Dit wijst er op dat de machtsstrijd in de wijk 2060 duidelijk aanwezig 
is. Ook dat is een interessante parameter. Een laatste belangrijk selectiecriterium was dat 
ik de opportuniteit kreeg om voor deze wijk een ruimtelijk uitvoeringsplan te ontwerpen, 
binnen mijn werkzaamheden als ruimtelijk planner bij de stad Antwerpen.

I. 6. Onderzoekshypotheses en -vragen
De stedelijke samenleving is zodanig complex geworden dat de reguliere participatie‑
instrumenten uit de collaboratieve planningstheorie hiervoor onvoldoende zijn. Het 
hyperdiversiteitsperspectief biedt een nieuwe benadering om als planner vat te krijgen 
op deze complexiteit. Vanuit dit perspectief zal ik nagaan of focusgroepsgesprekken, 
als toevoeging op het open debat, een katalysator kunnen zijn om lokale kennis in de 
gediversifieerde stedelijke ruimte te leren kennen. Deze kennis moet vorm en betekenis 
geven aan het hyperdiverse stedelijke landschap. 

I. 6. 1. De	effecten	van	hyperdiversiteit	op	ruimtelijke	planning

De eerste kwestie (hoofdstuk II en VI) handelt over de invloed die de 
hyperdiversiteitsbenadering kan hebben op het ruimtelijk ontwerp en de ruimtelijke 
planningspraktijk enerzijds en de rol die lokale kennis daarbij kan spelen anderzijds. 
Hyperdiversiteit zou dan een benadering moeten zijn die lokale kennis kan koppelen aan 
het ruimtelijke planningsproces. Aan de hand van een ontwerpend onderzoek, de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de wijk 2060 in Antwerpen, zal ik nagaan in 
hoeverre lokale kennis inzicht geeft in het hyperdiverse stedelijke landschap.  

Centrale vragen hierbij worden dan: Wat zijn de effecten van hyperdiversiteit op de 
ruimtelijke analyse en –ontwerp en op de planningspraktijk? Welke lokale kennis leveren 
focusgroepsgesprekken op over de hyperdiverse stad?
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I. 6. 2. Begripsafbakening	van	lokale	kennis

De tweede kwestie (hoofdstuk III en VI) gaat over de positie die lokale kennis toebedeeld 
krijgt in het academische debat. De literatuur over wat lokale kennis precies is, is erg 
schaars. Er wordt daarom gestreefd naar een begripsafbakening van lokale kennis, in 
functie van ruimtelijke planning. Via de case‑analyse zal ik nagaan of de kenmerken van 
lokale kennis zoals ze geformuleerd zijn in de theorie (hoofdstuk III) ook in de praktijk en via 
focusgroepen terug te vinden zijn. 

Centrale vragen hierbij worden dan: Wat is kenmerkend voor lokale kennis? Wat is de 
relatie en het verband tussen lokale kennis en experten kennis? 

I. 6. 3. Focusgroepen als katalysator voor lokale kennis

De derde kwestie (hoofdstuk IV en VI) focust zich op de implementatie van de verschillende 
kennisvormen in de planningspraktijk, gebaseerd op de collaboratieve planningstheorie, 
maar rekening houdend met de commentaar op deze theorie. Deze commentaar gaat 
over het gebrek aan aandacht voor de permanente aanwezigheid van macht in planning 
en over het gebrek aan aandacht voor de inclusie van moeilijk bereikbare groepen. Op 
basis daarvan wordt de methode van focusgroepen voorgesteld om moeilijk bereikbare 
groepen te betrekken in planningsprocessen. Ik ga daarbij ook na op welke manier de 
generieke theorie vertaald wordt naar de Vlaamse planningspraktijk en welke invloed de 
implementatie van lokale kennis heeft op het planproces. Dit zal vermoedelijk ook invloed 
hebben op de rol van de planner. Ook zal ik nagaan of de theoretisch genoemde voordelen 
van focusgroepsgesprekken ook in de praktijk zo werken. 

Centrale vragen hierbij worden dan: Op welke manier zijn focusgroepen een antwoord 
op de commentaren uit CPT? Wat is de invloed van focusgroepen op het proces? Welke 
meerwaarde bieden focusgroepsgesprekken als instrument? Wat leert dit over de rol van de 
planner? 

I. 6. 4. Methodologie

Tot slot wordt een reflectie gegeven op de gehanteerde methodologie van ontwerpend 
onderzoek en de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Centrale vragen hierbij worden dan: Wat is de meerwaarde van ontwerpend onderzoek bij 
onderzoek over ruimtelijke planning(spraktijk)? In welke mate heeft de theorie de praktijk 
verrijkt in dit onderzoek en omgekeerd?
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I. 7. Leeswijzer

De eerste drie hoofdstukken (hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV) omvatten het 
theoretische luik. In hoofdstuk II vertrek ik vanuit het hyperdiversiteitsperspectief dat 
nieuwe opportuniteiten biedt voor ruimtelijke planning in de diverse stad. Daarbij wordt 
ook het belang van lokale kennis duidelijk. Dit hoofdstuk rond ik af met het concept 
van het hyperdiverse stedelijke landschap dat een structuur vormt en handvaten biedt 
voor planning vanuit hyperdiversiteit. In hoofdstuk III benader ik lokale kennis vanuit 
de academische discussie over de aanvaarde soorten kennis voor onderzoek en praktijk 
en de verschillen daartussen. In dit hoofdstuk werk ik een begripsafbakening uit van 
lokale kennis, waarbij zeven eigenschappen van lokale kennis worden gedefinieerd. Het 
laatste theoretische hoofdstuk (hoofdstuk IV) start met de situering van de collaboratieve 
planningstheorie. In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar een andere manier om, rekening 
houdend met de commentaren op deze theorie in verband met macht en exclusie van 
bepaalde bevolkingsgroepen, ook moeilijk bereikbare groepen te laten participeren in een 
ruimtelijk planningsproject zodat ook hun lokale kennis kan gekend worden. Hierbij zal ik 
argumenteren dat het instrument van focusgroepsgesprekken hierop een antwoord kan zijn. 
Hoofdstuk V en hoofdstuk VI behelst de case RUP 2060. In hoofdstuk V situeer ik de case 
en licht ik de gehanteerde onderzoeksmethoden toe. Hoofdstuk VI vormt de analyse van 
de case. Dit hoofdstuk start met een analyse van het hyperdiverse stedelijke landschap, 
gestructureerd volgens de beschrijving uit hoofdstuk II. Daarna ga ik na of ik de zeven 
eigenschappen van lokale kennis, geformuleerd in hoofdstuk III, ook terugvind in de case en 
of aanvullingen of wijzigingen hieraan nodig zijn. Tot slot reflecteer ik nog over het gebruik 
van focusgroepen en de impact die deze hadden op het procesverloop. Hoofdstuk VII rondt 
het onderzoek af met conclusies, reflecties en aanbevelingen in functie van lokale kennis.

Hyperdiverse stad Begrip lokale kennis Operationalisering via 
focusgroepsgesprekken

Theorie Belang van lokale kennis 
voor de hyperdiverse stad

	Beschrijving van  
hyperdiverse stedelijke 
landschap  

hoofdstuk II 

Belang van verschillende 
manieren van weten

	Begripsafbakening 
lokale kennis 

hoofdstuk III

Collaboratieve 
planningstheorie en het 
probleem van macht

	Introductie van focus-
groepsgesprekken 

hoofdstuk IV

Praktijk Lokale kennis over 
hyperdiverse landschap via 
focusgroepsgesprekken

hoofdstuk IV.1

Toetsing van eigenschappen 
lokale kennis aan de 
praktijk 

hoofdstuk IV.2

Focusgroepen als 
katalysator van lokale 
kennisk 

hoofdstuk IV.3
Conclusies 
uit theorie 
en praktijk

hoofdstuk VII.1 hoofdstuk VII.2 hoofdstuk VII.3
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Lokale kennis is omwille van verschillende redenen noodzakelijke kennis geworden in de 
planningspraktijk. Een eerste belangrijke reden is de toenemende diversiteit van onze 
samenleving. Deze complexe diversiteit, die niet meer te vatten is in cijfers alleen, daagt de 
planningspraktijk en –theorie uit. Als planning tot doel heeft om een verbetering tot stand 
te brengen, dan zou de eerste vraag daarbij moeten zijn: voor wie geldt die verbetering? 
Daarom moeten we als planner zicht hebben op al die verschillende mensen met elk hun 
eigen waarden en normen om zo doelbewuster te kunnen plannen. De benadering die 
hyperdiversiteit aanbiedt om naar de huidige, complexe samenstelling van de gemeenschap 
te kijken, kan de basis vormen om hierop een antwoord te formuleren. 

Hyperdiversiteit maakt nieuwe opportuniteiten zichtbaar en kan zo een grote meerwaarde 
bieden voor de planner. Dit vergt van de planner wel een ander manier om naar de stad 
en haar gemeenschap te kijken. Omdat hyperdiversiteit zich focust op het gedrag van 
mensen, eerder dan op de kenmerken ervan, volstaan harde variabelen, zoals etniciteit, 
socio‑economische gegevens, … niet meer om mensen te “kennen”. Er is nood aan 
zachte variabelen die inzicht geven in de activiteiten, leefstijlen en attitudes (ALA’s) van 
als deze mensen. Lokale kennis is een belangrijke bron om deze ALA’s te leren kennen. 
In de planningspraktijk wordt echter vooral gewerkt met harde variabelen, ontsloten via 
GIS (geografisch informatiesysteem)‑analyses. Er is dan ook behoefte naar een kader om 
vanuit hyperdiversiteit, via lokale kennis een beeld te krijgen van het studiegebied om zo 
doelgericht te kunnen plannen. 

In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de toenemende diversiteit van onze steden en hoe 
deze diversiteit zich kenmerkt. Daaraan gekoppeld situeer ik de veranderde visie binnen 
onze samenleving op diversiteit, die leidt tot het concept van hyperdiversiteit. Vervolgens 
zal ik argumenteren waarom deze nieuwe sociale realiteit zo belangrijk is voor planning 
en voor dit onderzoek. Hiervoor vertrek ik vanuit het beeld van de “cosmopolis”. De 
hybride stad biedt immers opportuniteiten die ontstaan door het leven naast en met de 
ander, door er van te leren en nieuwe werelden te creëren met hen. Een cruciale factor 
hierbij is de manier waarop we aan planning moeten doen (Sandercock, 2003a). Deze 
zal tenminste participatief en inclusief moeten zijn zodat inzicht verkregen wordt in de 
verschillende culturen die aanwezig zijn, hoe deze culturen met hun eigen, specifieke 
behoeften samen wonen en welke behoeften op hun beurt hierdoor ontstaan. Omwille 
van dit socio‑politieke karakter van planning is het daarom belangrijk dat we ons als 
planner bewust moeten zijn van de eigen cultuur waaruit we vertrekken en van de diepe 
wortels die de planningspraktijk heeft in de Westerse cultuur. Vanuit die vaststelling zal 
ik de toegevoegde waarde beargumenteren die hyperdiversiteit hierop voor de planning 
kan bieden. Ten minste dient de planner dan een goed beeld te krijgen over het concept 
van hyperdiversiteit in het algemeen en op welke manier dit aan de orde is binnen het 
projectgebied waar hij in actief is. Daarom zal ik dit hoofdstuk afsluiten met een uitwerking 
van het “hyperdiverse stedelijke landschap” als kader. 
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II. 1. De diverse samenleving

II. 1. 1. Toenemende diversiteit 

Diversiteit is een inherent gegeven van steden. Internationale migratie is geen fenomeen 
van de late 20ste eeuw, noch van de moderniteit, van het kapitalisme of het kolonialisme 
maar maakt sinds het prille begin van de ontwikkeling van steden, er deel van uit 
(Sandercock, 2003a, Tasan‑Kok et al., 2014). De stad is immers van oudsher de aankomstplaats 
voor mensen uit verschillende streken en landen, waarin ze zich vervolgens vestigen 
(Saunders, 2011a). De stad is ook altijd een aantrekkingspool geweest voor handelaars, 
zakenmannen, werklieden en anderen die voordeel wilden halen uit de densiteit van de 
stad. Maar ondanks de steeds aanwezige migratie en diversiteit, neemt deze exponentieel 
toe sinds de tweede helft van de 20ste eeuw. 

Een eerste grote migratiegolf vond plaats in de periode na de Tweede Wereldoorlog. 
Het waren economische migranten (gastarbeiders) die in een bepaalde regio werden 
gerekruteerd om te werken in een andere regio. Deze migrantenstroom was vrij homogeen 
(Vertovec, 2007). Hoewel men verwachtte dat deze mensen op termijn opnieuw naar hun 
geboorteland zouden terugkeren, bleven ze en breidde deze groep, onder meer door 
gezinshereniging, zich uit (Schuermans et al., 2012). 

Naarmate de globalisering toeneemt, verhuizen er steeds meer mensen, individueel of 
in kleinere groepen, vanuit steeds meer verschillende streken over de wereld naar meer 
welvarende landen. De motieven van deze migranten zijn divers. Het kan gaan over 
zowel politieke als economische vluchtelingen, als over mensen die hun geluk elders 
willen zoeken. Daar waar bij de migratiegolf van gastarbeiders nog duidelijke entiteiten te 
onderscheiden waren en we nog konden spreken van etnische (minderheids)groepen, is dat 
vandaag niet meer mogelijk (Schuermans et al., 2012). De nieuwe migranten zijn nieuwere, 
kleinere, voorbijgaande, meer sociaal gestratificeerde, minder georganiseerde en meer 
juridisch gedifferentieerde (groepjes van) mensen (Vertovec, 2010). Zij komen in de eerste 
plaats terecht in de steden omwille van de aanwezige diversiteit aldaar en het bijhorende 
voorzieningenaanbod. 

Deze nieuwe vorm van migratie zorgt ervoor dat de diversiteit van de stedelijke bevolking 
exponentieel toeneemt. Dit heeft een grote impact op de steden en het stedelijke leven. 
Gupta en Ferguson (1992) vergelijken deze evolutie met wat er zich met de cultuur 
afspeelde in de Westerse kolonies. De plaatselijke cultuur werd er aangevallen, weggevaagd 
of kwam er minstens onder druk te staan door de cultuur van de kolonisten. Niet alleen 
voelt de migrant zich ontheemd, ook diegenen die al heel hun leven dezelfde stad hebben 
bewoond zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe sociale realiteit. 
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II. 1. 2. Gewijzigde visie op diversiteit

Samen met de toenemende en gewijzigde vormen van diversiteit, wijzigt ook de visie 
erop. De modernistische periode kenmerkte zich door gedeelde doelen en streefde naar 
homogeniteit en segregatie (Healey, 2006). Dit komt overeen met de assimilatiegedachte 
die in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog centraal stond. Nieuwkomers moesten 
zich daarbij aanpassen aan de heersende, plaatselijke cultuur. De ordelijkheid en efficiëntie 
die men nastreefden, zou echter, volgens critici, vooral hebben geleid tot saaiheid en 
discriminatie tegen de ander (Fainstein, 2005). 

Als reactie hierop ontstaat het postmodernisme en het multiculturele wereldbeeld. 
Hierbij komt diversiteit en het individu centraal te staan (Vertovec, 1996, Vertovec, 2010). 
Multiculturalisme streeft er naar om migranten vlot te laten integreren in de gemeenschap 
waar ze in terecht komen, zonder hun eigenheid fundamenteel aan te tasten. Uitdaging is 
om deze twee basisbeginselen met elkaar te verzoenen (Vertovec, 1996). Het multiculturele 
wereldbeeld leidde ertoe dat er de laatste decennia, zeker in de Europese landen, aandacht 
werd besteed aan de bevordering van tolerantie en respect voor de verscheidenheid aan 
culturele identiteiten van migranten en etnische minderheden. Deze maatschappelijke 
evolutie beïnvloedde in sterke mate de planningspraktijk en –theorie, gezien de gevolgen 
die dit heeft voor het leven in de publieke ruimte en de organisatie ervan (Vertovec, 
1996). Typische beleidsacties zijn onder andere: het voorzien van ruimtes voor culturele 
verenigingen en opleidingscentra voor migranten en het sensibiliseren van burgers over het 
leven met verschillende culturen (Amin, 2002, Vertovec, 2010). 

Multiculturalisme wordt echter ook bekritiseerd (Tasan‑Kok et al., 2014, Vertovec, 2007). Het 
zou niet alleen teveel nadruk leggen op de culturele verschillen en daarmee het belang 
van de interculturele dialoog negeren (Amin, 2002). Tegelijk ontwijkt het ook kwesties 
als economische en politieke ongelijkheid, versterkt het machtsongelijkheid en zou het 
culturele verschil enkel maar geaccentueerd worden. Als reactie hierop ontstaat het 
begrip van superdiversiteit dat een nieuwe benadering biedt om naar de diversiteit van de 
gemeenschap te kijken (Vertovec, 2007). 

Superdiversiteit benadrukt de complexiteit van de samenleving, die duidelijk het beeld 
van de diverse stad uit de jaren 1970 overschrijdt. Vertovec (2010, p.87) definieert 
superdiversiteit als een dynamisch wisselwerking tussen verschillende variabelen. Als 
eerste variabele selecteert hij het land van herkomst, waaraan een verscheidenheid 
aan subkenmerken kunnen gekoppeld worden zoals etniciteit, taal, religieuze traditie, 
regionale en lokale identiteiten, culturele waarden en praktijken. De tweede variabele is 
het migratiekanaal, inclusief specifieke sociale netwerken en bepaalde arbeidsmarktniches. 
De juridische status vormt de derde variabele, met talloze categorieën die een hiërarchie 
van rechten en beperkingen bepalen. Deze variabelen kunnen verder aangevuld worden 
met andere factoren waaronder: het menselijk kapitaal van migranten en dus ook hun 
educatieve achtergrond; de toegang tot werkgelegenheid; de plaats, zowel in de zin van 
omgeving als de aanwezigheid van andere migranten en etnische minderheden op die 
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plaats; en de doorgaans gecontroleerde reacties van lokale overheden, dienstverleners en 
lokale bewoners (Vertovec, 2007). Al deze factoren zorgen voor een enorme diversiteit van 
migrantencategorieën. 

II. 1. 3. Hyperdiversiteit	als	nieuw	perspectief

Het onderzoeksproject Divercities (Tasan‑Kok et al., 2014) introduceert de term 
hyperdiversiteit, die nog een stap verder gaat dan superdiversiteit. Hyperdiversiteit verwijst 
niet alleen naar de etnische, demografische en sociaaleconomische variaties maar stelt 
dat er ook gekeken moet worden naar de verschillen die bestaan   met betrekking tot 
levensstijlen, attitudes en activiteiten. Mensen die tot dezelfde sociale of etnische groep 
behoren, kunnen immers sterk verschillen in attitudes naar opleiding, werk, relaties met 
andere groepen, etc. waardoor ze heel verschillende dagelijkse‑ en levensroutines hebben 
(Oosterlynck et al., 2017). 

De complexe sociale formaties waaruit de huidige samenleving bestaat, krijgen nog steeds 
te weinig aandacht in het publieke en politieke debat, dat nog grotendeels gebaseerd is 
op modellen van eerdere migratiestromen (Vertovec, 2010). De discussie gaat dan over de 
Turk of de Marokkaan, terwijl deze personen mogelijks nog nooit in Turkije of Marokko 
zijn geweest en ze zich in realiteit meer verbonden kunnen voelen met de Vlaming, omdat 
ze eenzelfde hobby delen, hun kinderen in dezelfde klas zitten, collega’s zijn, ... Precies 
de toename van deze diversiteit heeft het sociale landschap van steden de laatste jaren 
radicaal veranderd. 

Deze evolutie verplicht ons daarom om op een andere en open manier naar stedelijke 
diversiteit te kijken (Tasan‑Kok et al., 2014). Statistieken vertellen slechts nog een deel over 
wie er precies in een wijk leeft. Een performanter beeld op de samenleving kan verworven 
worden door ons meer te focussen op activiteiten (wie doet wat, waar, wanneer, hoe 
en met wie), attitudes (wie staat hoe tegenover verschillende dimensies in het leven) 
en leefstijlen (wie vult op welke manier zijn of haar leven in) in de wijken. Zo krijgen we 
duidelijke instrumenten in handen om het leven in de wijken in kaart te brengen: Welke 
activiteiten zien we waar en door wie uitgevoerd? Op welke manier en waar verplaatsen 
mensen zich in de buurt? Hoe gaan mensen om met huisvesting? Op welke wijze 
organiseren mensen zich en waar doen ze dat? … 

Antwoorden op deze vragen brengen niet alleen op een andere manier de diversiteit 
van de wijk in kaart dan we gewoon zijn. Ze geven ook andere informatie, die zich focust 
op gedrag en actie, eerder dan op afkomst. Ze bieden ook heel wat tools om ruimtelijke 
ontwikkelingen in de wijken te gaan stofferen en sturen (Tasan‑Kok et al., 2014). Het levert 
onder meer inzichten op in waar, welke voorzieningen nodig zijn en op welke wijze deze het 
best worden vormgegeven. Hyperdiversiteit biedt daarmee een nieuwe benaderingswijze 
voor de planner waardoor nieuwe inzichten en opportuniteiten zich aandienen, vanuit de 
gemeenschap in relatie tot de ruimte die ze gebruiken. Op deze vaststelling baseer ik me 
om later in dit hoofdstuk het hyperdiverse stedelijke landschap uit te werken, gericht op 
planners in de praktijk. 
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II. 2. Diversiteit als planningsuitdaging

II. 2. 1. De cosmopolis: plannen in en voor culturen

De diversiteit in onze steden en regio’s dwingen ons als planner om anders naar de stad 
te kijken en er mee om te gaan, waarbij het denken over planning en het beoefenen van 
planning kritisch belicht moeten worden. De uitdaging voor de planning in de 21ste eeuw 
is om antwoorden te bieden op deze nieuwe sociale realiteit (Sandercock, 1998, Sandercock, 
2003a, Healey, 2006). Hoe kan planning bijdragen om ons samenleven in de diverse stad te 
organiseren op een manier dat deze stedelijke ruimte een gedeelde ontmoetingsplaats 
is voor alle burgers? Hoe kunnen planners, samen met burgers en de stedelijke overheid, 
werken aan culturele diversiteit (sociale duurzaamheid) rekening houdend met gelijktijdige 
behoeften en claims op vlak van ecologische en economische duurzaamheid?

Sandercock (1998, 2003a) beschrijft deze uitdaging via de metafoor van mongrel cities: 
de stad als cosmopolis. Planning, stelt ze, moet beschouwd worden als een langdurig, 
onvoltooid sociaal project dat als taak heeft om ons samenzijn in een gedeelde ruimte van 
steden en buurten te organiseren op een manier die ons leven verrijkt en die streeft naar 
een sociale‑, culturele‑ en milieugelijkheid (Sandercock, 2004, p. 134). Dit sociale project 
heeft een imperfect verleden en een onzekere toekomst, maar als een voortdurend project, 
moet planning reageren op de sociale realiteiten van vandaag: een nieuwe stedelijke 
conditie waarin verschil, anders zijn, diversiteit en pluraliteit de uitgangspunten vormen. De 
mongrel city biedt, nog volgens Sandercock, opportuniteiten die ontstaan door het leven 
naast en met de ander, door er van te leren en nieuwe werelden te creëren met hen. Deze 
hybride stad is een positief project dat antwoord geeft op de gevreesde stad. 

Een cruciale factor hierbij is de manier waarop we aan planning moeten doen. Deze zal 
tenminste participatief en inclusief moeten zijn, zodat inzicht verkregen wordt in de 
verschillende culturen die aanwezig zijn, hoe deze culturen met hun eigen, specifieke 
behoeften samen wonen en welke behoeften op hun beurt hierdoor ontstaan. We mogen 
daarbij geen naïef beeld creëren van dit samen wonen. De diverse gemeenschap is in 
realiteit geen lieflijk sprookje waarin mensen van de meest diverse culturen elkaar innig 
omarmen. Desalniettemin heeft diversiteit een sterke aantrekkingskracht. Het trekt mensen 
aan omdat het een individuele vorm van zelfontwikkeling aanreikt (Vertovec, 1996). 

Diversiteit en hyperdiversiteit gaan er dus niet van uit dat iedereen constant samen en met 
anderen allerlei dingen doen en delen. Vanuit deze visie mogen we ook individueel naast 
elkaar bestaan en hoeven we niet constant te ontmoeten en te verbinden. Tegelijk mag ook 
niet de indruk ontstaan dat in deze mongrel cities er een absolute viering van het verschil 
plaatsvindt, waarin alles mogelijk is. Lees (2003, p. 613) benoemt dit als the diversity of 
different diversities. Als planning tot doel heeft om meer rechtvaardige steden te realiseren, 
binnen een context van diversiteit, dan, stelt ze, kan dit niet eenvoudigweg een zaak zijn 
van dienstigheid aan of omarming van diversiteit als gegeven. Het is eerder een kwestie 
om inzicht te krijgen in de verschillende soorten van diversiteit die het stedelijk leven 
karakteriseren. Dit maakt van planning een duidelijk socio‑politieke activiteit. 
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II. 2. 2. Planning	is	socio-politiek	

De rationele planning uit de 20ste eeuw geloofde sterk in de objectiviteit en neutraliteit 
van de planner en het planningsproduct. Met de komst van het sociaal constructivisme 
ontstond het inzicht dat menselijke kennis en handelen doordrongen zijn van subjectieve, 
culturele aspecten (Berger and Luckmann, 1991). Fundamenteel hierbij is het besef dat 
planning en planners minder neutraal zijn dan vaak gedacht wordt. Planning is niet 
waardevrij. Integendeel, het is diep verstrengeld met belangen en macht (Flyvbjerg, 1998a, 
Flyvbjerg, 1998b, Flyvbjerg, 2002b, Flyvbjerg, 2002a). Doorheen het ontwerpproces worden 
constant keuzes gemaakt ten voordele van een bepaalde groep en ten koste van andere(n). 
Planning is daardoor politiek. In hoofdstuk IV ga ik hier nog verder op in.

Het besef van de politieke geaardheid van planning wordt des te belangrijker naarmate 
de hoeveelheid aan culturen, met elk hun eigen waarden en normen, verlangens en 
behoeftes, in onze steden toeneemt. Daarmee zal de planningscultuur van de 21ste eeuw 
een duidelijke breuk vormen met deze van de vorige eeuw, al werd planning in het verleden 
ook niet geconfronteerd met een brede waaier aan culturen. Planning als politieke daad, 
biedt opportuniteiten om via planning mee vorm te geven aan de verdere ontwikkeling 
van de cosmopolis (Sandercock, 2004). Hierbij zullen we het politieke debat over ruimtelijke 
planning moeten heroriënteren om nieuwe bronnen van macht en legitimiteit te verlenen, 
waardoor de machtsverhoudingen waarin we opereren veranderen. Deze stelling wordt in 
hoofdstuk IV verder uitgewerkt.

Door het geloof in en de drang naar een neutrale planning los te laten, wordt het mogelijk 
om meer te focussen op de culturele en sociale aspecten van planning. Daarmee ontstaat 
er de mogelijkheid om delicater om te gaan met de sociale en culturele structuren die in 
de ruimte aanwezig zijn. Het laat ons toe om een gevoeligheid te creëren en uit te spreken, 
die bewust is van de emotionele en politieke economieën van steden, voor zowel de 
(zachte) wensen van de burgers als voor de (harde) noden van de stedelijke infrastructuren 
(Sandercock, 2004).

II. 2. 3. De	diepe	wortels	van	de	Westerse,	rationele	planning	in	de	actuele	planning

Om te kunnen evolueren naar een planningscultuur voor de 21ste ‑eeuwse stad moeten we 
ons ervan bewust zijn dat de Westerse planningscultuur van de 20ste eeuw, gestoeld op de 
principes uit het Verlichtingsdenken, diep geworteld zit in ons huidige planningssysteem en 
–praktijk en dit ook nog steeds een impact heeft op ons als planner. Ik onderscheid hierbij 
drie manieren waarop de Westerse en rationele cultuur nog steeds doordringt in planning. 

Ten eerste gebeurt dit via wetgeving en normering die nog voortkomen uit de periode van 
de rationele planning. Wijzigingen en aanpassingen borduren verder op deze verouderde 
planningstraditie maar een grondige herziening ervan is nooit gebeurd. Ten tweede, en 
hiermee nauw aansluitend, vormt de procedurele aanpak van planning een misleidend 
gevoel van democratische besluitvorming. Tot slot is planning ook sterk bepaald door de 
planner zelf, als beoefenaar. 
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Door ons bewust te zijn van deze aspecten, kunnen we de diepgewortelde 
planningsevidenties en –reflexen in vraag stellen. Ik werk ze hierna uit, toegepast op de 
Vlaamse planningscontext waarin ook de case van dit onderzoek is ingebed.

II. 2. 3. 1. Oude cultuur verankerd in wetgeving en normering
Net zoals in vele andere Europese landen, vindt het wetgevend planningskader in 
Vlaanderen, met de Wet op de Stedenbouw uit 1962, haar basis in de vorige eeuw. 
Deze wet is opgesteld binnen de dominante cultuur uit die periode. De heersende 
maatschappijvisie ging uit van een assimilatie van andere culturen ten opzichte van de 
dominante plaatselijke cultuur. Regels werden toen opgebouwd vanuit dé Westerse 
man, hét gezin, de heersende religieuze praktijk,… waaruit standaard behoeften naar 
voorzieningen op stads‑ en wijkniveau konden geformuleerd worden. 

Ondertussen is duidelijk dat deze aspecten erg contextueel zijn en dan ook niet eenduidig 
kunnen worden vastgelegd. Hét gezin bijvoorbeeld, bestaat niet meer. Het is vervangen 
door een veelheid aan samenlevingsvormen, die daarenboven ook verschillende 
kwaliteitseisen hebben met betrekking tot de woning en de woonomgeving. Toch zijn er 
nog steeds regels, via verordeningen (bijvoorbeeld de gemeentelijk stedenbouwkundige 
verordening van de stad Antwerpen) en decreten (bijvoorbeeld Decreet houdende de 
Vlaamse Wooncode), die voorschrijven hoeveel kamers een eengezinswoning moet hebben 
en wat de minimale grootte is van de (verplichte) private buitenruimte. 

Een ander voorbeeld zijn de normeringen met betrekking tot het noodzakelijke 
voorzieningenaanbod in de wijk (woningtypes en –grootte, aantal scholen, 
groenoppervlakte, dienstencentra, …). GIS‑analyses die dit berekenen houden rekening 
met de afstand van de voorzieningen tot de woning en de capaciteit ervan, maar houden 
geen rekening – of kunnen geen rekening houden – met de specifieke, locatiegevoelige 
behoeften die de diverse samenleving met zich meebrengt. Niet alle culturen hebben 
immers eenzelfde behoefte aan bepaalde voorzieningen. Het niet‑kritisch hanteren van 
deze normeringen kan dan ook in vraag gesteld worden.

Binnen deze kritiek kan ook het pleidooi van Saunders (2011a) aangehaald worden met 
betrekking tot aankomstwijken. Hij ijvert onder meer voor de afschaffing van specifieke 
wetgeving en regels voor het oprichten van een handelszaak. Deze economische activiteit 
is immers voor veel nieuwkomers de enige manier om inkomsten te genereren maar 
wetgeving bemoeilijkt dit. Zo zijn de vaak complexe regels opgesteld in een taal die men 
niet beheerst. Ook is het voor deze mensen vaak moeilijk om inzicht te krijgen in het web 
van diensten en instituties om de juiste documenten te verkrijgen en in te dienen. Saunders 
stelt daarom dat het afschaffen van al deze regels meer positieve gevolgen zal hebben dan 
de negatieve effecten waar deze regels de gemeenschap tegen willen beschermen. 
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II. 2. 3. 2. Procedurele	aanpak	als	legitimatie	voor	ruimtelijke	planning
Vlaamse planningsinstrumenten, waaronder ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen 
en ruimtelijke structuurplannen, legitimeren zich op basis van de strikte procedure die 
gevolgd moet worden tijdens de opmaak ervan. Goede ruimtelijke besluitvorming vindt 
in dit procedurele perspectief plaats wanneer formele regels en procedures nauwgezet 
gevolgd worden (Edelenbos, 2005).

De procedure van de drie vernoemde instrumenten is opgedeeld in verschillende fasen 
en start met een beslissing van het beleid (het college van burgemeester en schepenen, 
de deputatie of de Vlaamse Regering) die op gemotiveerde wijze de opdracht geeft om 
zo’n instrument voor een bepaald gebied op te maken. Op basis van een voorontwerp zal 
advies worden ingewonnen bij geformaliseerde adviesorganen en overheidsinstellingen. 
Pas nadien en dus eerder op het einde van het proces wordt aan de burger de mogelijkheid 
gegeven om bezwaar tegen het voorgestelde plan in te dienen. Tot slot zal het college en 
de gemeenteraad (of deputatie/Provincieraad of Vlaamse Regering), al dan niet rekening 
houdend met de verzamelde bezwaren, het plan goedkeuren of bekrachtigen. 

Burgers krijgen binnen deze procedure, via het openbaar onderzoek, dus een reactieve 
rol, op het einde van het planproces. De werkwijze van het openbaar onderzoek faciliteert 
geen dialoog tussen burger, planner en beleid wat wederzijdse kennisopbouw en begrip 
onmogelijk maakt. Het gaat hierbij over gelijk hebben (de planner) of gelijk krijgen (de 
burger) (Corijn, 2006). Binnen deze procedurele aanpak ligt de macht sterk bij de planner en 
het beleid.

Niet alleen wordt in deze procedures weinig macht gegeven aan burgers, daarenboven zal 
slechts een selecte groep van hen toegang vinden tot het openbaar onderzoek. Dit komt 
omwille van de specifieke vormvereisten waaraan dit onderzoek moet voldoen. Hoewel 
het voor iedereen toegankelijk is, moet men over vaardigheden beschikken die niet evident 
zijn voor iedereen. De aankondiging van het openbaar onderzoek gebeurt via publicatie in 
het Belgische Staatsblad en (lokale) tijdschriften en/of dagbladen. Dat wil zeggen dat men 
moet kunnen lezen, Nederlands moet kennen, toegang moet hebben tot deze publicaties 
en daarenboven begrijpen wat een dergelijke oproep precies inhoudt. Vervolgens moet 
men tijd kunnen vrijmaken om de documenten te begrijpen en de impact ervan te kunnen 
inschatten. Tot slot moet men het bezwaar op een duidelijke en overtuigende manier 
kunnen formuleren.

Het is duidelijk dat deze procedurele aanpak nog voortkomt uit een oude, achterhaalde 
planningspraktijk, geworteld in de instituties van de representatieve democratie, die geen 
rekening houdt met de grote culturele verschillen in de samenleving en geen ruimte afdwingt 
voor wederzijds leren (zie ook III. 2. 3 “Weten door dialoog en mutual learning”, p. 66).
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II. 2. 3. 3. Planners zijn ook maar mensen
Terwijl waarden en normen van de oude, heersende cultuur, diep ingebed zijn in het 
planningskader en –wetgeving, is de planner zelf eveneens niet waardevrij. Hij is net 
zo goed doordrongen met bepaalde waarden en normen die zijn attitudes, gedrag en 
dagelijkse praktijken beïnvloeden. Deze waarden en normen zijn ons via onze opleiding 
en onze levenservaringen aangeleerd (McGuirk, 2001, Healey, 2003) en zijn sterk met 
onze persoonlijkheid verweven. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust zijn dat 
de beoefening van planning niet objectief en rationeel is, zoals de rationele planners 
beweerden, maar een politieke daad is. We zijn immers in staat om op basis van onze 
voorkeuren en filosofieën, de uitkomst van de planningsopgave – bewust of onbewust – 
sterk mee te bepalen (Sandercock, 2004). 

Aangezien we als planner niet rond deze politieke context heen kunnen, moeten we ons 
bewust zijn van (ten minste) drie overwegingen die we als planner maken en waardoor 
onze handelingen steeds politiek zullen zijn (Sandercock, 2004). Ten eerste maken we als 
planner de keuze voor wie en voor wat we werken. Werken we voor een gemeentelijk, 
provinciaal, gewestelijk beleid, een bouwpromotor, een belangengroep of bepaalde 
sectorale instelling? Ten tweede kunnen we als planner strategisch handelen, doordat 
we in staat zijn om ruimtelijke visies uit te zetten voor de komende tientallen jaren. Deze 
lange termijnvisies zijn inherent voor een goede ruimtelijke planningspraktijk (Albrechts, 
2004). Daarmee is planning een legislatuur overschrijdende activiteit waardoor planners 
belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de stedelijke ontwikkeling en omgevingskwesties, 
die de niet‑herverkozen beleidsploeg niet heeft. Ten derde moeten we ons er van bewust 
zijn dat ook de schijnbaar technische activiteiten normatief beïnvloed worden (Sandercock, 
2004). Het genereren van modellen, kaarten, plannen, data, GIS‑analyses, … houdt een 
veelheid van beslissingen in van wat wel en niet in rekening wordt gebracht, wat wel 
en niet verbeeld wordt en op welke manieren deze dingen gebeuren. Al deze gegevens 
beïnvloeden het resultaat dat hieruit voortkomt. 

De erkenning van deze drie politieke overwegingen mag er nier toe leiden dat we planning 
daarmee simpelweg reduceren tot politiek. Het levert daarentegen nieuwe opportuniteiten 
voor nieuwe vrijheden en machtsrelaties. Zo laat het ons toe om het politieke debat te 
herdefiniëren, nieuwe bronnen van macht en legitimiteit te produceren waardoor de 
machtsvelden waarin we opereren veranderen (Sandercock, 2004). Dit impliceert echter 
dat we de samenleving waar we op ingrijpen goed moeten begrijpen, zodat we beter en 
bewuster omgaan met de vragen voor wie we precies plannen en wie er beter van wordt. 

II. 2. 3. 4. Hoe planning al dan niet voor bepaalde diversiteiten kan kiezen
Ruimtelijke planningsprojecten grijpen in op de morfologie van de stad en het samen 
leven in de stad. Elk planningsinitiatief zal sommige vormen van samen leven erkennen 
en aanmoedigen en tegelijk ook andere uitsluiten. Binnen de planningspraktijk zijn er 
verschillende instrumenten en acties die inclusie of exclusie bewerkstelligen. De manier 
waarop deze ingezet worden zal in min of meerdere mate antwoord geven op de hybride 
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stad (Fincher et al., 2014, Fincher and Iveson, 2008, Sandercock, 2004, Sandercock, 2003a). Via 
planning kan immers bepaald worden in welke mate andere culturen mee vorm mogen en 
kunnen geven aan het beeld van de stad. 

Een vaak terugkerende discussie en die in vele steden over de hele wereld regelmatig 
wordt gevoerd, gaat over de mogelijke komst van andere gebedshuizen dan deze van de 
oude cultuur van de stad. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe planning al dan niet voor 
bepaalde diversiteit kan kiezen (Bugg, 2013, Amin, 2002, Fincher et al., 2014, Valentine, 2008). 
In de Westerse steden, met een sterke invloed van het katholicisme, gaat dit meestal 
over het al dan niet toelaten van moskeeën (Bugg, 2013). De discussie spitst zich dan toe 
op de ruimtelijke voorwaarden waaraan deze gebouwen moeten voldoen. De bezwaren 
zijn geïnspireerd op een bezorgdheid voor het behoud van de stedelijke beeldkwaliteit 
en ruimtelijke beleving. Zo zouden de minaretten bijvoorbeeld de identiteit van de buurt 
verstoren of vreest men dat een moskee een te hoge parkeerdruk zal genereren. Deze 
bezwaren lijken over algemene bezorgdheden te gaan die evenzeer gebruikt kunnen 
worden tegen plannen voor een toekomstig hoogbouwproject of een winkelcentrum. 
Echter kan vermoed worden dat deze eerder gebaseerd zijn door een verdoken racisme. 

De planner heeft op zijn beurt de taak om na te gaan en af te wegen of moskeeën, als 
voorbeeld, wel of niet mee het stedelijk landschap kunnen vormgeven en onder welke 
voorwaarden dit dan kan gebeuren. Daarmee zal hij zich dan ook uitspreken over het feit 
of een bepaalde infrastructuur al dan niet publieke erkenning mag krijgen (Fincher et al., 
2014). Door hierover een standpunt in te nemen wordt aan een bepaalde groep een vorm 
van legitimiteit en rechten gegeven die hun tegenstanders proberen te ontkennen en 
te verhinderen. Deze regels bepalen tegelijkertijd over wie er wel en niet mag bijhoren, 
in welke gradaties en onder welke voorwaarden. Planningsinstrumenten kunnen dit 
verbieden dan wel faciliteren en op die manier diversiteit versterken dan wel ontmoedigen. 
De manier waarop deze afweging moet gemaakt worden, kan niet voorgeschreven worden 
maar moet ad hoc, in situ onderzocht worden (Fincher et al., 2014). In sommige gevallen zal 
racisme het best aangepakt worden door planners die sterk ingrijpen in het vormen van 
plaatsen en beleid. In andere gevallen is het de rol van planners om een stap achteruit te 
zetten en manieren te vinden om meer ‘organische’ en informele multiculturele aspecten 
te ondersteunen door de planningscontrole te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door 
regelluwe zones te scheppen (Fincher et al., 2014). 
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II. 2. 4. Het	effect	van	hyperdiversiteit	op	planning:	harde	en	zachte	variabelen

Planning wordt nog steeds gedomineerd door analyses, terwijl we echter kritisch moeten 
omgaan met kaartmateriaal. Het is onmogelijk om een wijk te vatten met kaarten alleen 
(Lefebvre, 1991). Niet alleen is de beschikbare data daarvoor te beperkt, zoals het gebrek aan 
data over illegale huisvesting, illegale arbeid, kinderopvang via een informeel netwerk, ... 
Ook wat er wel of niet op kaarten wordt getoond en hoe de kaarten worden samengesteld 
geven slechts een bepaald beeld weer (Lefebvre, 1991). Hoe complexer de wereld, hoe 
complexer het wordt om deze wereld in beeld trachten te brengen. 

Hyperdiversiteit doet daarom afstand van de traditionele en evidente categorieën en 
vraagt om vanuit een open blik te kijken naar de gemeenschap, die zichzelf structureert 
en contextafhankelijk is (Tasan‑Kok et al., 2014). Harde data geeft een bepaald beeld van 
een wijk maar het is minstens even belangrijk om aandacht te hebben voor de zachte 
variabelen, waarbij gefocust wordt op de attitudes, leefstijlen en activiteiten van mensen. 

Dit leidt er ook toe dat concepten als gemengde buurten, homogene woonwijken, sociale 
mix, … relatief worden. Afhankelijk van hoe men naar een buurt kijkt, ontstaan specifieke 
beelden. Deze kunnen dan wel elk op zich correct zijn maar naargelang het perspectief 
of de focus kunnen ze onderling sterk verschillen of zelfs conflicteren. Buurten kunnen 
bijvoorbeeld gemengd zijn met betrekking tot harde variabelen zoals inkomen, onderwijs, 
etniciteit, ras, gezinssamenstelling en leeftijdsstructuur, maar op basis van de zachtere 
karakteristieken van levensstijl, attitudes en activiteiten erg homogeen blijken (Oosterlynck 
et al., 2017). Omgekeerd is ook mogelijk. Een dure woonwijk bijvoorbeeld, die bewoond 
wordt door hoger opgeleiden, met een relatief hoog inkomen, lijkt op basis van harde 
variabelen een homogene wijk te zijn. De zachte variabelen kunnen echter een ander beeld 
van de wijk vormen. Sommige van deze huishoudens bijvoorbeeld wonen slechts enkel in 
het weekend in hun villa. Gedurende de week werken en wonen ze in een andere stad. 
Andere wijkbewoners zijn dan weer erg betrokken in het plaatselijk verenigingsleven en 
organiseren buurtfeesten om de sociale cohesie te verhogen. Nog anderen gebruiken hun 
woning enkel als slaapplaats en maken geen gebruik van de voorzieningen die in en langs 
de wijk gevestigd zijn, noch nemen ze deel aan de activiteiten die er door het tweede type 
mensen wordt georganiseerd. Toch zal men deze buurten zelden omschrijven als gemengde 
buurten.

Een gelijkaardige misvatting over de mate van mix van een buurt komt ook voor in 
de discussie over achtergestelde buurten. Zij worden al snel als homogeen (slecht) 
beschouwd omdat er slechts gekeken wordt naar een beperkte set van harde variabelen 
als woningprijs, autochtoon/allochtoon, inkomen, ... Een populaire beleidsdoelstelling is 
dan om een grotere sociale mix in deze buurten te brengen. Echter, vanuit hyperdiversiteit 
ontstaat een heel ander beeld. Hoewel het klopt dat gebieden met relatief goedkope 
huisvesting in het algemeen bewoond zullen worden door huishoudens met (zeer) lage 
inkomens, kan ook deze residentiële bevolking zeer divers zijn met betrekking tot levensstijl, 
attitudes en gedrag en hun ambitie ten opzichte van de wijk (Oosterlynck et al., 2017). 
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Voor sommigen functioneren deze wijken als aankomstwijken, waar men na een 
succesvolle integratie zo snel mogelijk uit wil verhuizen (Saunders, 2011a). De wijk 
kan ook waargenomen worden als een no‑go zone waar intolerantie, discriminatie, 
onveiligheid en geweld het dagelijkse leven beperken. Anderen voelen zich daarentegen 
aangetrokken door de lage woningprijzen en het goedkope en diverse handelsaanbod. Zij 
beschouwen het als een verrijking om met een diversiteit aan nationaliteiten en culturen 
samen te leven en willen zich er dan ook voor langere tijd vestigen. Terwijl de negatieve 
beelden een gettovorming kunnen versterken, kunnen de andere beelden dan weer een 
gentrificatieproces op gang brengen.

Ingrijpen in de ruimte vraagt daarom een uiterste gevoeligheid voor de zachte variabelen 
ervan en hoe deze zich verhouden tot de harde variabelen. Deze zachte variabelen zijn 
echter minder gemakkelijk van buitenaf grijpbaar. Zij moeten geformuleerd worden via de 
gebruikers zelf. Daarom is de kennis van deze gebruikers, de lokale kennis van een buurt, zo 
belangrijk binnen planning. 

II. 3. Het hyperdiverse stedelijke landschap
Wanneer de planner ingrijpt in de stad, om ze te verbeteren, te versterken, bij te sturen, 
dient hij, zoals ik hieronder zal uitwerken, oog te hebben voor het sociale en het ruimtelijke 
kapitaal dat er in aanwezig is en hoe beide op elkaar ingrijpen. Een planningsactie verstoort 
immers het evenwicht tussen beide. Kennis over de manier waarop ze in de bestaande 
situatie gevormd zijn en op elkaar inwerken is cruciaal om uitspraken te doen over hun 
gewenst functioneren in de geplande, toekomstige situatie. Willen we als ruimtelijk planner 
betekenis geven aan de diverse samenleving, dan moeten we in beeld krijgen welk effect 
deze samenleving heeft op de stad, het stedelijk leven en de stedelijkheid. Lokale kennis is 
daarbij een noodzakelijke kennisbron. 

Hyperdiversiteit kan daarbij nieuwe opportuniteiten bieden stad. Dit vraagt echter 
een nieuwe manier van kijken naar en benaderen van de wijk. De opstelling van het 
hyperdiverse stedelijke landschap kan daarbij een kader vormen om als planner vanuit het 
hyperdiversiteitsperspectief zijn studiegebied te benaderen. Dit landschap bestaat enerzijds 
uit het sociale landschap, over de mensen en hoe ze in die ruimte samenleven of niet‑
samenleven, en anderzijds uit het ruimtelijke landschap, de configuratie van de bebouwde 
en niet‑bebouwde ruimte en de programmering ervan. 
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II. 3. 1. Het sociale landschap 

II. 3. 1. 1. Planning voor wie?
De planningspraktijk heeft vanuit sociaal oogpunt tot doel om een betere, kwalitatievere 
leefwereld te creëren. De cruciale vraag hierbij is: voor wie plannen we deze kwalitatievere 
leefwereld? Gezien het politieke aspect dat planning in zich draagt, zou dit steeds een 
pertinente en expliciete vraag moeten zijn van bij het begin van het planningsproces, die 
een expliciet antwoord verdient. Echter krijgt deze vraag, naar mijn mening, te weinig 
aandacht of is ze te impliciet aan de orde. Meer aandacht voor deze vraag is ten eerste 
belangrijk omdat de planner als een buitenstaander binnentreedt in een welbepaald 
gebied. Dat doet hij vanuit een specifieke (politieke) opdracht en een eigen perspectief, 
gebaseerd op een eigen kennisbagage, planningsvisie en wereldbeeld. Ten tweede 
is het belangrijk om hier bewust mee om te gaan omwille van de maatschappelijke 
complexiteit van een diverse wijk. Wijken die niet zozeer onderhevig zijn aan diversiteit 
kunnen terugvallen op een langdurige en duurzame plaatselijke relatie. Deze traditionele 
gemeenschappen zijn veel hechter met elkaar verbonden doordat ze dezelfde waarden, 
behoeften en belangen delen en informele netwerken onderhouden (Allen and Cars, 2001). 
Dat is veel minder het geval of zelfs volledig afwezig in diverse wijken, zeker wanneer deze 
wijken bovendien gekenmerkt worden door een groot aantal verhuisbewegingen met 
bijgevolg een permanente wijziging in het sociale kapitaal. 

Om een beter beeld te krijgen op de gediversifieerde sociale realiteit van de buurt, moet 
de planner daarom aandachtig zijn voor het gedrag van de gebruikers en op zoek gaan 
naar de aanwezige publieke culturen (Oosterlynck et al., 2017) om zo inzicht te krijgen in de 
verschillende soorten van diversiteit die het stedelijk leven karakteriseren. Een publieke 
cultuur wordt gevormd door een set van afspraken over hoe een groep van mensen hun 
samen leven bewerkstelligt (Bauböck, 2003). Dit houdt om te beginnen politieke principes in, 
zoals het geloof in democratie of het respecteren van wetten en regels, maar het gaat ook 
verder dan dat. Het omvat ook sociale normen. Dit zijn informele afspraken die men heeft 
gemaakt, zoals de voorrang die een oudere persoon of een zwangere vrouw krijgt op een 
zitplaats in de bus, of over hoe iemand aangesproken zou moeten worden. Tot slot  gaat 
het ook over bepaalde culturele idealen, zoals religieuze overtuiging of het gebruik van 
de lokale taal. Publieke culturen kunnen op basis van deze drie parameters erg van elkaar 
verschillen. Daarom is het ook interessant om daarbij na te gaan hoe deze verschillende 
culturen zich verhouden tot elkaar. 

Om inzicht in het sociale landschap te krijgen moeten we als planner daarom een antwoord 
vinden op een hele reeks van vragen: Wie woont er? Hoe gaat men met elkaar om? Hoe 
ziet men de ander en wat verwacht men van hem en van de wijk? Welk beeld heeft men 
over de wijk? Welke groepen en/of publieke culturen zijn er aanwezig? Waarom verhuizen 
of verblijven mensen in een bepaalde wijk? Wat waarderen ze in hun wijk (als dat al van 
toepassing is)? Waar wonen hun vrienden en waar vinden ze sociale steun? Winnen zij op 
een of andere manier van de zeer uiteenlopende bevolking van hun woonwijk? Wie heeft 
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contact met wie en hoe wordt dit contact ervaren? Zoals eerder gesteld zullen deze vragen 
niet of niet alleen beantwoord mogen en kunnen worden vanuit kwantitatieve gegevens. 
Lokale kennis van de bewoners en gebruikers van de buurt is hierbij noodzakelijk. 

II. 3. 1. 2. Het	spontane	en	het	geplande	ontmoeten:	burenconnectie	en	burencollectief
Niet alleen moet een beeld gevormd worden van wie er woont, maar ook van hoe het 
ontmoeten in de ruimte plaatsvindt. De stad is bij uitstek de plaats van ontmoeting 
omwille van haar densiteit, aanbod aan publieke ruimten van straten en pleinen en 
haar voorzieningen (Reijndorp and Hajer, 2001). Door deze confrontatie kan uitwisseling 
plaatsvinden en wederzijdse belangstelling ontstaan tussen mensen met verschillende 
achtergronden (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001). Wanneer dit ontmoeten 
verder gaat dan het specifieke moment en er hierdoor een uitwisseling ontstaat van 
kennis tussen de verschillende publieke culturen zodat verschillen in waarden in vraag 
gesteld worden, is er sprake van zinvol ontmoeten. Deze vorm van ontmoeten creëert de 
mogelijkheid om meer respect te krijgen voor de ander, in plaats van alleen het louter 
tolereren van de ander (Sennett, 1999). Sandercock (2003a) gaat zelfs nog een stap verder. 
Ze stelt dat dit niet alleen een culturele uitwisseling bewerkstelligt maar ook een culturele 
destabilisatie en transformatie teweeg brengt. Het belang van het ontmoeten is dan ook 
des te voornamer in de diverse stad (Valentine, 2008). 

Fincher et al. (2014) onderscheiden twee manieren om tot diepere, zinvolle ontmoetingen 
met de ander over te gaan. Dit kan gebeuren via dagelijkse, spontane ontmoetingen 
en via ontmoetingen gedurende grotere, tijdelijke evenementen. In een onderzoek 
dat stad Antwerpen heeft laten uitvoeren naar de Mapping van levendigheid in wijken 
formuleert het onderzoeksbureau twee gelijkaardige concepten, m.n. burenconnectie en 
burencollectiviteit (Vervloesem et al., 2017). Deze concepten vertonen gelijkenissen met de 
opdeling van Fincher et al. maar interessant is dat ze ook ontwikkeld zijn vanuit de Vlaamse 
stedelijke context, wat dichter staat bij de focus van dit onderzoek en de bijhorende case.

De burenconnectie vindt ten eerste plaats in de klassieke openbare ruimte. Dit is de 
onbebouwde ruimte van straten, pleinen, stoepen en parken waar zich vluchtige, dagelijkse 
contacten van het stedelijke publieke ontmoeten in afspelen (Reijndorp and Reinders, 2010). 
Het gaat hierbij zowel over positief of neutraal gepercipieerde ontmoetingen, zoals een 
“goeiedag” zeggen of een praatje maken over het weer, maar ook over negatieve vormen, 
die ervaren worden als onaangenaam of zelfs conflictueus, bijvoorbeeld de confrontatie 
tussen spelende kinderen en ouderen, bedelaars en winkelende mensen, … (Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 2001, Reijndorp and Hajer, 2001). 

Onderzoek naar gemeenschapsvorming heeft te weinig aandacht voor deze vluchtige 
ontmoeting in verhouding tot het belang dat dit heeft voor het samen leven (Soenen, 2006). 
Zo toont Soenen (2009) met haar onderzoek over het leven op de tram aan dat deze kleine 
en korte contacten samenhangen met ervaringen van een light versie van gemeenschap. 
Het is een afgeleide van de verbeelde gemeenschap waarbij er een wij wordt gevormd door 
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zich af te zetten tegenover een zij. Dat maakt het mogelijk om zich te profileren. Bij een 
kortstondig contact met de ander kan de onbekende getransformeerd worden tot iets meer 
dan zij maar ook iets minder dan wij (Soenen, 2006). Op deze momenten van connectie vindt 
uitwisseling plaats en kan men leren met en van elkaar. 

Een tweede plaats waar burenconnecties zich voornamelijk voordoen zijn de 
privaat beheerde publieke ruimten zoals hobbyclubs, sportverenigingen, scholen 
en de oudervereniging, bibliotheken en de leesclubjes, de werkplek, jeugdcentra, 
samentuinprojecten, … (Amin, 2002, Fincher and Iveson, 2008, Fincher et al., 2014, Valentine, 
2008, Reijndorp and Hajer, 2001). Amin (2002) benoemt deze als micro-publics. Het zijn 
gemengde plaatsen waar dagelijks contact plaatsvindt en die de potentie hebben om 
solidariteit en respect voor etnische verschillen te bevorderen (Fincher and Iveson, 2008, 
Fincher et al., 2014, Amin, 2002). Het zijn kleinschalige knooppunten van diversiteit waar 
men op een informele manier met meertaligheid, meerlagige identiteiten en verschillende 
culturen leert omgaan (Schuermans et al., 2012). In het levendigheidsonderzoek van wijken 
worden deze publieke interieurs ook centraliteiten in de wijk genoemd, waarbij men ook 
oog heeft voor andere ontmoetingsruimte dan enkel de meer klassieke. Afhankelijk van de 
wijk kunnen ook bepaalde tearooms, een Marokkaanse beenhouwer of een supermarkt 
een belangrijke ontmoetingsplaats vormen, die deel uitmaakt van de dagelijkse routes en 
routines van bewoners (Vervloesem et al., 2017).

Naast dit dagelijkse, toevallige ontmoeten stellen Fincher et al. (2014) nog een andere 
vorm van ontmoeten. Het gaat hierbij over grotere, punctuele evenementen die 
over het algemeen door de overheid georganiseerd worden, zoals een reuzenstoet, 
een muziekfeest, ... Volgens de onderzoekers stimuleren deze evenementen dan wel 
transformatieve ontmoetingen over de verschillen heen, ze betwijfelen echter dat deze 
ontmoetingen een grotere meerwaarde hebben dan de ontmoeting van het moment zelf. 
In de Vlaamse context en vanuit het levendigheidsonderzoek kunnen deze evenementen 
verruimd worden naar collectieve activiteiten die in een buurt georganiseerd worden, vaak 
met financiële ondersteuning van de overheid, zoals een buurt‑BBQ, een speelstraat of 
een lentepoets. Deze activiteiten zijn er op gericht om de samenhorigheid in de buurt te 
versterken. Vaak worden hieraan nog extra agenda’s gekoppeld zoals het willen tonen dat 
een warme multiculturele samenleving mogelijk is. In het levendigheidsonderzoek wordt 
voor deze activiteiten de term burencollectief ontwikkeld (Vervloesem et al., 2017). 

De perceptie van de graad van levendigheid in wijken wordt in Vlaanderen voornamelijk 
bepaald door de aanwezigheid van het burencollectief. Deze vorm van ontmoeten is ook 
duidelijk waarneembaar voor mensen van buitenaf. Het levendigheidsonderzoek toont 
echter het evenwaardige belang van de burenconnectie voor de levendigheid in wijken. 
Deze is echter moeilijker waar te nemen (Vervloesem et al., 2017). Diepgaand onderzoek 
in de wijk naar deze vormen van ontmoeten dringt zich daarom op. Inzicht naar hoe 
ontmoeten plaats vindt in een wijk is immers niet alleen zinvol om de bestaande relaties 
te identificeren en te begrijpen maar ook om hieruit te leren voor de toekomstige 
programmatie van de wijk. Via regelgeving en het (her)ontwerpen van deze plaatsen van 
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ontmoeting kunnen bestaande dynamieken versterkt of ondersteund worden of potentiële 
plekken van ontmoeting gestimuleerd worden. In de case RUP 2060 zal nagegaan worden 
wat lokale kennis ons hierover leert. 

II. 3. 2. Het ruimtelijke landschap

Het ruimtelijke landschap heeft betrekking op de fysieke ruimte van de stad, gevormd 
door de bebouwde en de onbebouwde ruimte. Naar analogie van het sociale landschap 
kan het begrip gemeenschap ook in het ruimtelijke landschap worden toegepast waarbij 
de stad dan als een gemeenschap van gebouwen beschouwd wordt. Het gaat hierbij over 
de manier waarop gebouwen inspelen op elkaars aanwezigheid en of dat op een positieve 
dan wel negatieve manier gebeurt. Dit heeft gevolgen op de beleving van de wijk en de 
mogelijkheden die deze gebouwde gemeenschap vormt voor de sociale gemeenschap. 
Door hun configuratie en programmatie beïnvloeden ze immers een bepaald sociaal gedrag 
en ontmoetingsvorm en ‑kwaliteit. 

Het ruimtelijke landschap bestaat enerzijds uit de morfologie van het gebied en anderzijds 
uit de programmering van de ruimte. Onder morfologie, of stedelijk weefsel, begrijp ik 
de compositie van de gemeenschap van de gebouwde en de onbebouwde ruimte. Een 
planner bekijkt de ruimte vaak van bovenaf, het stadsplan, waarbij de ruimte zich vormt 
door een verzameling van bouwblokken, als kleinste bouwsteen van de stad (Apostel et al., 
2008). Deze bouwblokken zijn opgebouwd uit een verzameling percelen en begrensd door 
straten. Algemeen kan het bouwblok beschouwd worden als de private ruimte van de stad 
en de ruimte erbuiten, van straten en pleinen, als de publieke ruimte. De activiteiten in het 
bouwblok worden onttrokken van het publieke leven en zijn dan ook moeilijker zichtbaar 
en bijgevolg minder inzichtelijk voor de planner. Publieke gebouwen die in een bouwblok 
liggen, vormen hierbij de uitzondering. Ze zijn verwant met de publieke, onbebouwde 
ruimte omwille van hun gelijkaardige, publieke statuut maar tegelijk vormen ze samen met 
de aangrenzende, private gebouwen het bouwblok. Het publieke leven wordt met deze 
gebouwen in het bouwblok binnen getrokken. Aan de morfologie van het stedelijke weefsel 
kan ook een ruimtelijke en architecturale kwaliteit gekoppeld worden, die in grote mate de 
sterkte en de kwaliteit van de gemeenschap van de gebouwen bepaalt.

Ten tweede wordt het ruimtelijk landschap bepaald door de aanwezige functies. 
Dit gaat over de programmering van de ruimte. Wijkfuncties verwijzen naar hoe en 
waarvoor ruimtes worden gebruikt binnen een wijk. Ze zijn daarom sterk verbonden met 
bestemmingsplanologie. Het kan gaan om zowel algemene functies zoals wonen, werken en 
recreatie als om specifieke voorzieningen zoals buurtcentra of religieuze faciliteiten. Verder 
kunnen ze opgedeeld worden naar typologieën – een woning als huis of als appartement – 
of op basis van de grootte van de functie. Een andere opdeling kan gebeuren op basis van 
de mensen die ze gebruiken of voor wie ze bedoeld zijn. 
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Bovenstaande beschrijving is benaderd vanuit een relatief rationele kijk op de ruimte om zo 
het ruimtelijk landschap op kaart in beeld te brengen. Deze beschrijving leunt dan ook dicht 
aan bij een planningsdenken dat gebaseerd is op de positivistische beginselen. Ruimte en 
plaats worden benaderd als zouden ze behoren tot de Euclidische meetkunde (Friedmann, 
1987). Ruimte is hierbij een neutrale container die begrepen kan worden via positivistische 
wetenschap waarbij plaats wordt beschouwd als objectief, begrensd, op zichzelf staand en 
meetbaar (Davoudi, 2012). Sinds de jaren 1980 ontstond vanuit de interpretatieve traditie 
hierop een ander beeld. Ruimte wordt relationeel. In plaats van dat deze onafhankelijk 
is opgebouwd uit objecten en activiteiten, wordt ze beschouwd als afhankelijk van de 
sociale en culturele processen die deze ruimte vormgeven (Lefebvre, 1991, Massey, 2013). 
De positivistische benadering maakte geen onderscheid tussen ruimte en plaats, terwijl 
de interpretatieve benadering ruimte en plaats als dialectisch met elkaar verbonden zien 
(Lefebvre, 1991, Harvey, 2005) en de nadruk legt op fluïde, reflexief, contingent, verbonden, 
meervoudig, meerstemmig. 

De stedelijke ruimte toont zich daarom eerder als een millefeuille in tegenstelling tot 
de homogene en isotrope ruimte uit de klassieke wiskunde (Lefebvre, 1991). Lefebvre 
merkt tegelijk op dat de metafoor van zo’n millefeuille niet volledig klopt omdat het 
geïnterpreteerd kan worden als een stapeling van onafhankelijke lagen. Tussen de 
verschillende lagen, die samen de ruimte vormen, bestaat immers een continuïteit 
en afhankelijkheid. Hij geeft daarom eerder de voorkeur aan de metafoor van de 
hydrodynamica, waar de principes van de overlapping van kleine bewegingen ons de 
belangrijke rol leert van schaal, dimensie en ritme. Grote bewegingen, grote ritmes, 
immense golven botsen en interfereren met elkaar. Kleine bewegingen, aan de andere 
kant, doordringen elkaar. De ruimte is dus niet objectief waar te nemen door haar kluwen 
van onderlinge relaties. Door de steeds grotere migratie en globalisering is het kluwen 
van onderlinge relaties exponentieel toegenomen, net zoals de bijhorende fricties en 
vervlechtingen. De verschuiving van de samenleving, van homogeen naar heterogeen en 
divers heeft ook een verschuiving veroorzaakt van hoe de ruimte functioneert en wat de 
betekenis er van is. 

De morfologie en de programmering beïnvloeden dan weer de beleving en het gebruik van 
de ruimte. Hoe de wijk is opgebouwd en wat de ruimtelijke vorm ervan is, bepalen waar 
mensen graag verblijven, hoe ze de wijk beleven en hoe ze erin bewegen (Gehl, 2013, Lynch, 
1981, Mehta, 2007, Scott, 1998). De programmatie van de ruimte, zowel van de bebouwde als 
van de onbebouwde, hebben een sterk effect op wat voor soort activiteiten plaatsvinden in 
de buurt en wat voor soort mensen daardoor aangetrokken worden (Oosterlynck et al., 2017). 
Het kan ontmoeten faciliteren of net ontmoedigen, aangenaam of minder aangenaam 
maken. De morfologie en de programmering van de ruimte vormen tezamen de mentale 
map van de wijkgebruikers. Deze bestaat onder meer uit markante gebouwen, pleinen en 
parken, omwille van de uitstraling of functie die ze hebben en uit de belangrijkste routes 
doorheen het gebied (Lynch, 1960). Kritische randvoorwaarden vanuit het sociale landschap 



53

Hoofdstuk II - Het belang van lokale kennis in de hyperdiverse stad

en het ontmoeten zijn onder meer de directe toegankelijkheid van een gebouw vanop de 
straat, de beschikbaarheid van woningen, de woondichtheid, de nabijheid van scholen, 
winkels en sociale dienstverleningen (Saunders, 2011a). 

Het ruimtelijke landschap vormt op die manier de ruimtelijke drager die het sociale 
landschap mee vorm geeft en zinvolle ontmoetingen faciliteert, maar zich ook door het 
sociale landschap laat aanpassen. Beide landschappen beïnvloeden elkaar dus. Daarom 
zal bij de analyse van het ruimtelijke landschap moeten worden nagegaan in welke mate 
de morfologie en de wijkfuncties enerzijds de ruimte creëren voor een diversiteit aan 
activiteiten, attitudes en levensstijlen en anderzijds ook een gedeelde betrokkenheid op 
en verantwoordelijkheid voor de wijk mogelijk maken en faciliteren. Daardoor kan het 
ruimtelijke landschap zich niet eenvoudigweg in kaart laten brengen via harde variabelen. 
Even belangrijk is om oog te hebben voor de betekenis die hieraan wordt gegeven. Deze 
kennis moet op een andere manier geoogst worden waarbij het belang van lokale kennis 
ook hier een antwoord op biedt. Op welke manier dit gebeurt wordt verder onderzocht in 
hoofdstuk VI, bij de analyse van de case.
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II. 4. Conclusie: duizendenstedenplanning

De stad is van oudsher een aantrekkingspool geweest voor migranten. Het is een 
samenkomen van tegengestelden zoals het particuliere en het gemeenschappelijke, 
het vreemde en het vertrouwde, van afstand en van nabijheid, … Daarom is de stad ook 
het uitgelezen laboratorium om de relatie van hyperdiversiteit en ruimtelijke planning 
te onderzoeken. Dit hoofdstuk startte met een situering van de recente evolutie van de 
diverse samenleving en van de socio‑politieke visie daarop. Deze visie evolueerde van 
assimilatie over multiculturalisme tot superdiversiteit, waaruit recent het perspectief van 
hyperdiversiteit is ontwikkeld. 

Hyperdiversiteit houdt in dat het niet meer volstaat om alleen rekening te houden met 
harde variabelen zoals etniciteit, leeftijd, inkomen, … Mensen zijn niet meer in bepaalde 
categorieën in te delen zijn. Een voorbeeld daarbij is de Marokkaanse Belg, die zich meer 
betrokken voelt bij de leefwereld van zijn Vlaamse Belgische buurman dan bij die van zijn 
Marokkaanse oom, omdat hij met zijn buur meer verwantschap vertoont. Hun kinderen 
gaan samen naar dezelfde school en ze komen elkaar zaterdag op de markt tegen, of 
doorheen de week, aan de tuinmuur. Om inzicht te krijgen in dit complexe web is het 
daarom minstens even belangrijk om aandacht te hebben voor de zachte variabelen die 
gevormd worden door attitudes, activiteiten en leefstijlen. Een focus op het gedrag van 
mensen en hen op basis daarvan in te delen, is performanter dan te vertrekken vanuit 
bestaande, statistische categorieën. Dit perspectief biedt ook nieuwe opportuniteiten 
voor planning, die er op gericht is om een meer inclusieve en rechtvaardige omgeving 
te creëren. Maar om zicht te krijgen op de attitudes, activiteiten en leefstijlen is het 
binnenhalen van lokale kennis in planning cruciaal.

Als planning ernaar streeft om meer inclusieve en rechtvaardigere omgevingen te 
creëren, dan is het belangrijk om stil ta staan bij het socio‑politieke gegeven van 
planning. In tegenstelling tot wat door de rationele planners werd geloofd, kan planning 
onmogelijk objectief zijn. Deze discipline is daarentegen doordrongen van de Westerse 
cultuur. Dat gebeurt op verschillende vlakken: via wetgeving, normeringen, procedures, 
het planningsinstrumentarium en ook via de planner zelf. Willen we plannen in en 
voor een diverse stad moeten we ons bewust zijn van deze diepgewortelde Westerse 
planningsevidenties en –reflexen om deze vervolgens in vraag te kunnen stellen. Iedere 
gemeenschap in de stad en elke actor met betrekking tot de stad heeft zijn eigen beeld 
van de huidige stad en van de toekomstige, opgesteld op basis van een persoonlijke palet 
van waarden en normen. Er bestaat dus niet één beeld, maar vele beelden over de stad, 
soms gelijkaardig, maar evengoed erg verschillend en tegenstrijdig. Echter is er slechts 
één ruimte waar deze beelden al dan niet een plaats in moeten vinden of mogen krijgen. 
Daarom zal de planner zich steeds moeten afvragen: Voor wie dient het plan? Wie heeft er 
baat bij? Wie verliest? Wat levert het op? Dit vraagt maatwerk en aandacht voor het lokale. 
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Hyperdiversiteit biedt een nieuwe bril om naar deze lokale gemeenschap te kijken, hoe ze 
de ruimte gebruiken en hoe de ruimte hen gebruikt. Het vergt van de planner een nieuwe 
benadering om naar de stedelijke ruimte te kijken, waarbij lokale kennis een noodzakelijke 
kennisbron is. De beschrijving van het hyperdiverse stedelijke landschap kan hierbij een 
kader vormen. Het is opgesplitst in het sociale landschap en het ruimtelijke landschap. Het 
sociale landschap geeft een beeld van wie er in de wijk woont en er gebruik van maakt, 
welke publieke culturen er zijn en voor wie we dus ook plannen maken. Op die manier kan 
een zinvollere invulling gegeven worden over de gemeenschap en hoe deze functioneert, 
in plaats van het gebruik van weinig zeggende termen als “sociale mix”. Daarnaast vraagt 
het ook aandacht voor hoe men de ander ervaart en hoe zinvol ontmoeten plaatsvindt, 
in de vorm van burenconnecties en burencollectief. Het sociale landschap geeft zo een 
beschrijving over hoe het samen wonen en leven in al zijn diversiteit op een bepaalde plek 
plaatsvindt en hoe dit in de toekomst kan versterkt of desgewenst, verbeterd worden.

Daarnaast is ook kennis nodig over het ruimtelijke landschap, wat opgedeeld kan worden 
in een morfologisch beeld en een programmatorisch beeld. Strikt genomen is dit het 
eigenlijke terrein van de planner en sluit het aan bij de bestemmingsplanologie. Belangrijk 
bij de lezing van het ruimtelijk landschap is om deze niet rationeel maar relationeel te 
benaderen. Enerzijds beïnvloeden de morfologie en de programmering van de ruimte, 
de beleving en het gebruik ervan. Hoe de wijk is opgebouwd, met andere woorden, de 
ruimtelijke vorm, bepaalt waar mensen graag verblijven, hoe ze de wijk beleven en hoe 
ze erin bewegen. Anderzijds beïnvloeden de gebruikers van deze ruimte evenzeer de 
morfologie en de programmering ervan. 

De bepaling en definiëring van beide landschappen is gebeurd op basis van literatuurstudie. 
Ze kan als een leidraad gebruikt worden voor de analyse van een specifiek gebied. De 
concrete invulling ervan en hun betekenis in een bepaald gebied moet echter gebeuren 
door analyse op en over het terrein zelf, gebaseerd op lokale kennis. Dit zal ook gebeuren in 
hoofdstuk VI, bij de analyse van de case RUP 2060 

Dit hoofdstuk beargumenteerde op die manier het belang van lokale kennis voor ruimtelijke 
planning vanuit de diverse samenleving. In het volgende hoofdstuk zal ik dit belang ook 
vanuit de wetenschappelijke discussie toelichten waarbij ik eveneens, in de context van 
ruimtelijke planning, een beschrijving  zal uitwerken van wat bedoeld wordt en wat mag 
verwacht worden van lokale kennis. 
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Lokale kennis is niet alleen noodzakelijk omwille van de toenemende complexiteit van de 
huidige samenleving, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, maar ook omwille van de 
beperkte kennis die planners zelf hebben en ook maar kunnen hebben over een gebied. De 
eerste reden komt overeen met wat Friedman (1973) de crisis van de waarden noemt. De 
tweede met wat hij de crisis van het weten noemt. Deze laatste staat in dit hoofdstuk centraal.  

De discussie over het belang van lokale kennis binnen de ruimtelijke planningspraktijk en 
‑theorie is relatief recent. Lokale kennis wordt slechts langzaam erkend als een belangrijke 
kennisbron (Sandercock, 2003a, Healey, 1993). Dat komt omdat ruimtelijke planning tot na de 
Tweede Wereldoorlog sterk verankerd was binnen het verlichtingsdenken. Deze historische 
connectie is nog steeds merkbaar in de manier waarop we over planning denken en 
planning toepassen. In andere vakgebieden wordt lokale kennis al veel langer gebruikt en 
is het ondertussen ingeburgerd als een geldige kennisbron. Dit is onder meer het geval 
bij antropologisch onderzoek dat zich aanvankelijk concentreerde op onderzoek naar de 
kennis en vaardigheden van uitheemse stammen maar zich nadien ook heeft uitgebreid 
naar Westerse steden (Geertz, 1983). 

Tijdens de eerste grote participatiegolf, vanaf het einde van de jaren 1960, begin jaren 
1970, ontstond er ook in andere wetenschapsdomeinen aandacht voor lokale kennis 
(Agrawal, 1995). Eerst was dat in sociologisch en geografisch onderzoek maar meer en meer 
interesseerden zich ook andere, zeer uiteenlopende onderzoeksvelden en sectoren hierin, 
waaronder ook planning. De disciplines die in de literatuur het meest in verband worden 
gebracht met lokale kennis zijn: landbouw, veeteelt en visserij, biologie, ecologie, eco‑
landbouw, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, watermanagement, rurale sociologie, 
plant‑ en boskunde, dierengeneeskunde, duurzame ontwikkeling, klimaatsverandering 
en omgevingsrisico’s (Thrupp, 1989, Irwin, 1995, Fischer, 2005, Krimsky, 1984, McCorkle, 1989, 
Warren, 1991, Brush, 2011, Agrawal, 1995, Davidson‑Hunt and Michael O’Flaherty, 2007, Berkes, 
2009, Berkes and Berkes, 2009). 

Omstreeks dezelfde periode vond ook de opkomst  van de interpretatieve 
wetenschapsopvatting en fenomenologie plaats. Deze nieuwe denkwijze stelt dat alle 
kennis sociaal geconstrueerd is, dus niet alleen de kennis van leken maar ook deze van 
experten. Problemen en vraagstukken worden in deze benadering als holistisch en complex 
beschouwd die ook in hun complexiteit onderzocht moeten worden. Daardoor ontstaat een 
toenemende aandacht om ook andere kennisvormen toe te laten, naast deze van de expert zelf. 

Voor wat ik lokale kennis noem, worden er in de literatuur ook andere termen gebruikt. De 
meest voorkomende zijn traditionele (ecologische) kennis (Houde, 2007, Huntington, 2000, 
Moller et al., 2009a, Pierotti and Wildcat, 2000), inheemse kennis (Agrawal, 1995, Aikenhead and 
Ogawa, 2007, Berkes, 2009, Davidson‑Hunt and Michael O’Flaherty, 2007, Gratani et al., 2014, Ludwig, 
2016, Mbilinyi et al., 2005, Sillitoe, 1998, Warren, 1991), dagelijkse, gemeenschapskennis (Innes 
and Booher, 2015, Corburn, 2005), gewone kennis (Heiskanen, 2006), intieme kennis (Raffles, 
2003), populaire kennis (Sillitoe, 1998, Fischer, 2005) en volkswijsheid (Atran, 1998, Krimsky, 1984). 
Ondanks de gevoelsmatige nuances en verschillen tussen deze termen worden ze vaak 
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door elkaar gebruikt. Ik verkies de term lokale kennis omwille van de link ervan naar het 
ruimtelijke en plaatselijke. 

Hoewel lokale kennis ingebed begint te geraken in de planningspraktijk, bestaat er weinig 
literatuur over wat deze lokale kennis precies is en kan opleveren voor de planningspraktijk. 
In dit hoofdstuk werk ik daarom een begripsomschrijving uit voor lokale kennis. Deze zal 
bestaan uit zeven specifieke eigenschappen. Alvorens daartoe te komen, beschrijf ik de 
veranderde verhouding van de experten kennis ten opzichte van lokale kennis om zo te 
komen tot het beeld van planning als een praktijk van het weten. Gezien de complexiteit 
van planning, waar ik ook al kort in het vorige hoofdstuk op ben ingegaan en hier verder zal 
uitwerken, is een veelheid aan kennissystemen binnen de planningspraktijk cruciaal. 

III. 1. Van	rationele	planning	naar	een	
fenomenologische benadering

III. 1. 1. Van top-down…

De ideale planner uit de rationele planningstraditie kan gekenmerkt worden als een 
rationele, onafhankelijke, a‑politieke expert, zelfverzekerd van zijn eigen expertise 
(Sandercock, 1998, Sandercock, 2003a). Hij acht het evident dat uit de planningspraktijk 
algemene principes kunnen gehaald worden die universeel gelden. Planning kan 
omwille van de doel‑middel rationaliteit beschouwd worden als een soort van 
beslissingstechnologie die geen opening laat voor waarde rationaliteit (Sandercock, 2003a).

Het verlichtingsdenken beïnvloedde niet alleen in grote mate de planning, het kende 
evenzeer een sterke doorwerking in andere disciplines uit de sociale wetenschappen uit die 
periode, die zich graag wilden meten met, en gelijkstellen aan de natuurwetenschappen 
(Flyvbjerg, 2001). De positie die experten zichzelf stellen binnen dit verlichtingsdenken wordt 
gekenmerkt door een sterke onafhankelijkheid en superioriteit ten opzichte van leken en 
hun kennis. Hierdoor werkt de expert dan ook erg geïsoleerd ten opzichte van burgers. 
Kennis van burgers wordt immers als marginaal en dus niet interessant beschouwd. Burgers 
worden dan ook pas na de uiteindelijke beleidsbeslissing geïnformeerd over de gemaakte 
beslissing (Irwin, 1995). Deze werkwijze is het DAD‑principe: Decide, Anounce, Defend (Innes 
and Booher, 2010). Als burgers weerstand bieden tegen een bepaalde beslissing, komt dat 
doordat ze in die gevallen niet over de juiste kennis beschikken en daardoor emotioneel 
reageren (Sturgis and Allum, 2004). Deze houding van wetenschap ten opzichte van de kennis 
van leken is gekend als het deficit model waarbij wordt uitgegaan van public deficiency, but 
scientific sufficiency (Gross, 1994). Wetenschappers hebben volgens dit model daarom de 
taak om het kennisvacuüm van het wetenschappelijk ongeletterde publiek op te vullen. 
Daardoor zal het inzicht van leken in wetenschappelijke kwesties verhogen, wat op zijn 
beurt zal leiden tot een grotere waardering van de wetenschapsactiviteit (Gross, 1994). 
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Dit model is asymmetrisch. Het kenmerkt zich door een eenrichtings‑, top‑down 
communicatie, vanuit de wetenschap naar zijn publiek, als passieve toehoorders (Gross, 
1994, Hilgartner, 1990, Myers, 2003). De wetenschappelijke gemeenschap beheert deze 
communicatiestroom waardoor ze in de mogelijkheid is om echte wetenschappelijke 
kennis, de epistemische gouden standaard, tot het exclusieve domein van wetenschappers 
te houden. De communicatie onder peers gebeurt via een weinig toegankelijk circuit 
van gespecialiseerde vakbladen en congressen. Beleidsmakers en de gemeenschap 
kunnen dan ook enkel beroep doen op gesimplificeerde representaties ervan (Hilgartner 
1990). Deze secundaire wetenschapscommunicatie gebeurt via de massamedia (kranten, 
populariserende tijdschriften en televisieprogramma’s) en is er op gericht om het publiek 
te overtuigen van het belang van de wetenschappelijke inzichten en de beslissingen die 
op basis daarvan zijn genomen. Ze proberen het volk voornamelijk te charmeren voor hun 
activiteiten maar dulden verder geen kritiek en zeker geen inmenging.

III. 1. 2. Naar	bottom-up:	Opkomst	van	de	interpretatieve	visie	op	de	wereld

Op het instrumenteel rationalisme in de planning en de geïsoleerde en superieure houding 
van de planners die daartoe behoren, komt gaandeweg de jaren 1970 steeds meer 
commentaar. Men besefte dat de wetenschappelijke idealen die planning vooropstelden 
slechts een nobel streven waren. In de praktijk zijn deze idealen echter nooit gerealiseerd 
kunnen worden, of om het met de woorden van Latour (1993) te zeggen: “We have never 
been modern”. Dat komt omdat de planningspraktijk niet waardevrij kan zijn, maar 
daarentegen complex is, altijd verweven is met belangen en sterk vermengd is met politiek 
en het politieke (Sandercock, 2003a).

Dit is het begin van het postmodernistische en het postpositivistische denken waarbij men 
stelt dat wetenschapsbeoefening en wetenschappelijke kennis minder neutraal zijn dan 
men tot dan toe beweerde maar evenzeer sociale producten zijn (Latour, 1987, Davidoff, 
1965, Geertz, 1977). Aanhangers van deze post‑bewegingen zijn dan ook van oordeel 
dat planningsuitkomsten niet alleen gerechtvaardigd kunnen en mogen worden vanuit 
wetenschappelijke bevindingen (Fainstein, 2000). Wetenschappelijke methodes zijn immers 
onvoldoende om een antwoord te bieden op stedelijke kwesties. Voor deze stelling baseert 
men zich op de interpretatieve wetenschapsopvatting en de fenomenologie die vanuit 
de sociologische wetenschappen zijn ontstaan als verzet tegen een oriëntatie van de 
sociologie op de natuurwetenschappen. Kennisontwikkeling die vanuit deze benaderingen 
ontstaat, vertrekt vanuit de volledige complexiteit van een situatie en onderzoekt een 
probleem of kwestie op een manier die op maat gemaakt is van de specifieke en unieke 
situatie (Bernstein, 1976). De klemtoon van kennis verschuift hierbij van het verklaren van de 
wereld naar het begrijpen ervan (Davoudi, 2012). 

Interpretatieve en fenomenologische kennis ontstaan daarom vanuit het dagelijkste 
leven en vanuit het begrijpen van gewone mensen, in plaats van inzicht te krijgen vanuit 
abstracte begrippen. Bij fenomenologie staat mening centraal en maken intenties en 
geloof rechtstreeks deel uit van de realiteit op zich. Hypotheses, theorieën en modellen 
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in wetenschappelijke kennis gaan daarentegen uit van een constante wereld terwijl 
ruimtelijke planning ingrijpt op de bestaande wereld, die constant in beweging is 
(Friedmann, 1987). Door de ruimte te benaderen als fenomeen moet deze in de context 
begrepen worden, waarbij abstractie of generaliseerbaarheid niet mogelijk is. De ruimte 
kan dus niet gereduceerd worden tot een verzameling van statistisch data over stedelijke 
feiten. Bij een interpretatieve benadering van planning moet aan deze statistische en 
statische lezing van de ruimte ook een sociale en culturele betekenis gekoppeld worden 
(Davoudi, 2012). Er ontstaat op die manier een verschuiving van matters of facts naar 
matters of concern (Latour, 1987) waarbij planners niet alleen aandacht hebben voor de 
objectieve en fysieke aspecten van de ruimte maar minstens evenveel aandacht hebben 
voor de subjectieve en sociale bezorgdheden over de ruimte (Davoudi, 2012, Lefebvre, 1991), 
wat ik ook reeds aanhaalde in het ruimtelijke landschap van de hyperdiverse stad (zie: “II. 3. 2. 
Het ruimtelijke landschap”, p. 51). Deze verschuiving benadrukt eerder het unieke karakter 
van elke situatie, dan dat het zich focust op de overeenkomsten met andere gevallen. 

Vanuit de fenomenologie zijn er twee belangrijke uitgangspunten, die een meerwaarde 
bieden in vergelijking met het modernistisch, rationeel denken. Ten eerste zorgt deze 
sociale inbedding ervoor dat wetenschappelijke en technische kennis beïnvloed wordt 
door morele principes en emoties, in een stroom van praktisch bewustwording en gezond 
verstand. Planning kan niet en mag niet steunen op wetenschappelijke kennis alleen. 
Ten tweede leven individuen niet geïsoleerd van elkaar maar wel  in een complex web 
van sociale relaties waartussen uitwisseling is van manieren van denken en doen, een 
uitwisseling van cultuur (Healey, 2006). Deze uitgangspunten onderstrepen het belang van 
lokale kennis, zowel van de expert zelf als deze van een brede groep van potentiële actoren 
(Geertz, 1983, Latour, 1987) .

III. 1. 3. De complexiteit van planning

De interpretatieve benadering van planning leidt ertoe dat het onderzoeksobject van 
planning, de ruimte, gekenmerkt wordt door een hoge complexiteit. In de volgende 
paragraaf worden zes eigenschappen van planning geformuleerd die deze complexiteit 
vormen en waaruit opnieuw de nood aan een veelheid van weten in de planningspraktijk 
duidelijk wordt.

III. 1. 3. 1. Planning	is	holistisch,	complex
Planning kan niet zoals een object in een labo onderzocht worden. De stad is immers een 
levend, constant wijzigend organisme waardoor het onmogelijk is om een labosetting te 
creëren, om zo na te gaan welke parameter op welke manier reageert (Friedmann, 1987). 
Planning moet rekening houden met een oneindig aantal paramaters die onmogelijk 
allemaal gekend kunnen zijn en daarenboven ook nog op elkaar inspelen. Ingrijpen 
op de stad brengt een cascade aan veranderingen mee die niet allemaal op voorhand 
te voorspellen zijn. Planning is daarom een holistische activiteit die dus niet sectoraal 
onderzocht kan worden (Friedmann, 1987). 
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III. 1. 3. 2. Planning	heeft	niet	één	uitkomst
Een gevolg van het feit dat planning geen exacte wetenschap is, is dat er verschillende 
uitkomsten of antwoorden op de aanvankelijke planningsvraag mogelijk zijn. De 
meervoudigheid van benadering begint al bij het vertalen van het probleem (Friedmann, 
1987). Hierop zijn duizenden antwoorden mogelijk. Dat komt niet alleen omdat planning 
een holistische activiteit is en van een grote complexiteit maar ook omdat het een politieke 
actie is die kiest voor bepaalde waarden. Iedereen wil een betere stad maar hoe die betere 
stad er uitziet, is heel persoonlijk. De keuze tussen deze verschillende steden hangt sterk 
af van de actoren die in het proces betrokken zijn en welke macht zij kunnen en zullen 
uitoefenen. 

III. 1. 3. 3. Planning is onzeker
Wetenschappelijke kennis wordt opgebouwd uit feiten, die zich dus in het verleden 
bevinden. Steden zijn echter constant in beweging (Friedmann, 1987) en zullen nooit 
hetzelfde zijn zoals ze ooit waren. Planning schept een beeld over hoe de toekomst 
zou moeten zijn en hoe het ruimtelijke en het sociale landschap daarbinnen vorm zou 
moeten krijgen en/of zou moeten evolueren. Welke uitdagingen er voor de stad van de 
toekomst liggen, kunnen niet geweten worden vanuit een kennis uit het verleden. Hooguit 
kan deze kennis een mogelijke richting geven, zoals dat ook gebeurt bij bijvoorbeeld 
bevolkingsprognoses. 

Zo’n bevolkingsprognoses berusten enerzijds op een uitgebreide kennis van de huidige 
demografische situatie, maar anderzijds op een aantal hypothesen over onder meer 
sterfte, vruchtbaarheid, interne migratie en internationale migratie. Omwille van de 
verschillende hypotheses zal nooit exact nagegaan kunnen worden voor hoeveel bewoners 
we de stad van de toekomst moeten plannen. De toekomst wordt sterk beïnvloed door de 
welvaart, het klimaat, beleidskeuzes, economie, … waardoor deze toekomst alle kanten 
uit kan. Planning moet daarom omgaan met onzekerheden. Het opstellen van een lange 
termijnvisie daarbij is belangrijk om zo korte termijnacties te kunnen bepalen en realiseren. 
Maar zelden zal deze visie ook werkelijk gerealiseerd worden, omwille van onzekerheden 
en onverwachte wendingen.

III. 1. 3. 4. Planning richt zich op verandering
Mensen zijn van nature behoudsgezind terwijl planning uitgaat van verandering. 
Verandering is immers nodig om de wereld te veranderen in de richting die we graag 
zouden hebben en niet zoals die vandaag is. Een uitdaging binnen planning bestaat er in om 
de gewenste verandering te formuleren (Friedmann, 1987). Er moeten strategieën bedacht 
worden om die verandering in te zetten maar daarvoor schiet wetenschappelijke en 
technische kennis alleen, tekort. Doordat deze kennisvormen zich richten op het verleden, 
zijn ze weinig zinvol voor een toekomstgerichte actie. Om deze waarde rationaliteit te 
kunnen bekomen zullen we vooral beroep moeten doen op de derde kennisvorm: de 
persoonlijke, belichaamde kennis.
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III.	1.	3.	5.	Planning gaat over het lokale
Planning gaat steeds over een duidelijk afgebakend gebied met zijn eigen specificiteit. De 
specificiteit van de plaats moet de gids zijn in het ruimtelijke planningsverhaal (Friedmann, 
1993). Het gegeven van lokaliteit binnen de planningspraktijk is ook belangrijk omdat de stad en 
de wijk, als concrete plaatsen, de locaties vormen waar specifieke risico’s op neerdalen. Het 
zijn ook de plaatsen waar sociaal experiment, verandering en vernieuwing kan plaatsvinden 
(sociale innovatie) en waar de democratische praktijken zich kunnen ontwikkelen. Omdat 
er geen eenvoudige en eenduidige oplossingen zijn voor de ruimtelijke vraagstukken vraagt 
dit maatwerk waarbij de planner het sociale en het ruimtelijke landschap, zoals bedoeld 
in hoofdstuk II (zie: “II. 3. Het hyperdiverse stedelijke landschap”, p. 47), moet leren kennen 
en begrijpen. Dit kan door in gesprek te gaan met een breed veld van actoren die dit 
hyperdiverse stedelijke landschap vormen en betekenis geven. Door deze dialoog wordt 
ook antwoord geboden op de toenemende vraag van burgers en middenveldorganisaties 
om betrokken te worden bij publieke besluitvorming.

III. 1. 3. 6. Planning is een wicked problem
Dé oplossing voor planningsvraagstukken bestaat niet en ook de weg er naar toe 
is niet op voorhand te bepalen. Planning kan geen lineair proces zijn waarbij het 
proces start met het verzamelen van bewijzen voor duidelijk gedefinieerde en netjes 
gestructureerde problemen, waarna en op basis daarvan oplossingen kunnen geformuleerd 
worden (Davoudi, 2015). Dit komt omdat de planningsdiscipline gekenmerkt wordt als 
ongeordend, onzeker en politiek geladen. De legitimiteit van planningsacties is sterk 
afhankelijk van welke kennis aanvaard en gebruikt wordt om plannen te vormen en 
te rechtvaardigen (Innes and Booher, 2010). Daarom is het belangrijk om een diversiteit 
aan kennisbronnen toe te laten. De betrachting om publieke interventies te baseren 
op louter wetenschappelijke inzichten via de methode van de rationele planning, heeft 
gefaald omdat deze kennis ontoereikend is om adequate voorspellingen te maken over 
de impact van beleidsbeslissingen, maar ook omdat tijd en middelen beperkt zijn, er 
geen overeenstemming is over de doelen en de doelen en oplossingen nauw met elkaar 
verweven zijn (Lindblom and Cohen, 1979). 

De context van planning is daarom steeds ambigue en de problemen wicked (Rittel and 
Webber, 1973). Hiermee worden maatschappelijke problemen bedoeld die moeilijk te 
isoleren zijn, maar verbonden zijn met andere problemen. Hetzelfde probleem wordt 
door verschillende actoren anders gepercipieerd waardoor er geen overeenstemming 
bestaat over de probleemdefinitie, noch over de gewenste oplossing. Culturele verschillen 
leveren immers verschillende betekenis‑ en kennissystemen op, als een reeks van claims 
geprojecteerd op één gedeelde ruimte (Healey, 2006). Wicked problems creëren een 
maatschappelijke strijd, waarbij verschillende sociale groepen hun probleemdefinitie 
trachten te verdedigen. Beleid ontstaat zo uit discourses, narratieven, die bepaalde delen 
van de werkelijkheid oplichten en relevantie toedichten.



64

III. 2. Planning	als	praktijk	van	het	weten
De vorming van een beeld op de wereld vanuit het planningsperspectief gebeurt aan 
de hand van een diversiteit aan kennissystemen en –bronnen. Evidence‑based planning 
is onmogelijk tenzij we de betekenis van evidence ruim verbreden. Om te kunnen 
handelen in de complexe, onzekere en snel wijzigende wereld en vanuit de uniciteit 
van iedere planningsopgave hebben we meerdere kennisvormen nodig. Zowel de 
verschillende manieren van weten van de planner zelf, als deze van het bredere veld 
van actoren. Davoudi (2015) stelt daarom voor om de planningsactiviteit als de praktijk 
van het weten te benoemen. Deze praktijk van het weten vraagt een goed begrip van de 
complexe wisselwerking tussen weten wat (cognitieve / theoretische kennis), weten hoe 
(vaardigheden / technische kennis), weten tot wat men wil trachten te bereiken (morele 
keuzes) en het doen (actie / praktijk). Samen vormen deze meerdere vormen van weten de 
basis voor de kunst van het praktische oordeel (wijsheid). In wat volgt zal ik vooral ingaan 
op de eerste drie elementen (wat, hoe, beoogde betrachting). Het vierde begrip komt 
dan aan bod in het volgende hoofdstuk. Deze drie elementen zal ik toelichten enerzijds 
vanuit de planner als kennisgenerator en anderzijds vanuit de burger als kennisgenerator. 
Hieruit zal blijken dat de praktijk van het weten een dynamisch proces is dat gesitueerd 
en voorlopig, collectief en gedistribueerd, pragmatisch en doelgericht, en gemedieerd, 
omstreden en bestreden is. 

III. 2. 1. Planners zijn ook mensen

De planner doet tijdens zijn planningsactiviteit beroep op verschillende kennisvormen die 
herleid kunnen worden tot de drie intellectuele deugden van Aristoteles. Het gaat hierbij 
over episteme, techne en phronesis (Flyvbjerg, 2004). Episteme (weten wat) omvat de zuivere 
wetenschappelijke, positivistische kennis die haar grondbeginselen vindt in de verlichting. 
Deze kennis is universeel en dus context‑onafhankelijk. Het is gebaseerd op algemene, 
analytische rationaliteit. Het planningsonderzoek als epistemisch zou dan gaan over 
academische kennis van generieke waarheden en wetten in de planning (Flyvbjerg, 2004). 
Hoewel deze kennis sinds de introductie van de interpretatieve visie in de planningswereld 
haar alleenrecht heeft verloren, is ze nog steeds sterker aanwezig in onze huidige 
planningspraktijk dan we denken (Davoudi, 2012). Nog al te veel doen we bijvoorbeeld 
beroep op harde, statistische data, aangeleverd door GIS‑analyses.

Techne gaat over know‑how. Hierbij wordt planning als ambacht beschouwd dat concreet, 
variabel en contextafhankelijk is (Flyvbjerg, 2004, Sennett, 2008). Het doel van techne 
is de toepassing van technische kennis en vaardigheden volgens een pragmatische, 
instrumentele rationaliteit. Het is geen kennis van de theoretische waarheid, gekoppeld aan 
cognitieve en conceptuele vaardigheden, maar de belichaamde kennis van een technische 
knowhow (Davoudi, 2015), de zogenaamde planningsvaardigheden. Planningsonderzoek 
dat toegepast wordt als techne bereikt een betere planning door middel van instrumentele 
rationaliteit (Flyvbjerg, 2004). Beter wordt hierbij gedefinieerd in termen van de waarden en 
doelen van degenen waarvoor de planner zijn opdracht uitvoert.
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Phronesis gaat over ethiek, belangen, waarden en normen die worden afgewogen via de 
praxis en is dus gericht op actie. Net zoals techne wordt ze gekenmerkt als pragmatisch, 
variabel en contextafhankelijk. Phronesis gaat verder dan analytische, wetenschappelijke 
kennis (episteme) en technische kennis of knowhow (techne). Het gaat over de kunst van 
het oordeel en vormt zo het vertrekpunt voor geplande acties. Dit aspect is onlosmakelijk 
verbonden met de planningspraktijk en zou als de lokale kennis van de planner beschouwd 
kunnen worden. Planners passen phronesis immers toe in hun dagelijkse activiteiten, zelfs 
terwijl ze streven naar rationele legitimatie voor hun werk als in de toegepaste sociale‑ 
of milieuwetenschappen (Flyvbjerg, 2001). Het ontwikkelen van deze belichaamde kennis 
vraagt oefening en tijd en hangt samen met aanleg of talent. De gevoeligheid die een 
planner ontwikkelt voor phronesis onderscheidt hem van een slechte planner.

Schön (1987) stelt dat zowel meer aandacht moet gaan naar techne als phronesis waarbij 
de wisselwerking tussen beide belangrijk is. Dit legt hij uit door het verschil tussen 
probleemstelling en probleemoplossing te duiden. Voor probleemoplossing is technische 
rationaliteit vaak het meest geschikte model, maar voordat een probleem kan worden 
opgelost, moet dit worden gedefinieerd. Probleemstelling is het proces waarmee we 
de te maken beslissingen, de te bereiken doelen en de relevante of geschikte middelen 
definiëren. Om een   problematische situatie om te zetten in een probleem, wordt er, 
volgens Schön, van de planner vereist dat hij een onzekere situatie die aanvankelijk geen zin 
heeft, begrijpt. De probleemstelling, die een noodzakelijke voorwaarde is voor technische 
probleemoplossing, is op zichzelf geen technisch probleem. Wanneer we het probleem 
stellen, leggen we immers het een samenhang op die ons in staat stelt om te zeggen wat 
verkeerd is en wat er moet veranderen. Probleemstelling is dus een proces waarin we 
interactief de dingen benoemen waar we naar toe gaan en de context daarvoor schetsen  
(Sandercock, 2003a).

III. 2. 2. Mensen zijn ook experten

Naast de eigen kennis van de planner, opgebouwd uit een complexiteit van manieren 
van weten, beschikken ook andere stakeholders in het planningsproces over een rijke 
kennis inzake de ruimte waar ze gebruik van maken. Het gaat hierbij over een brede 
groep van stakeholders, die door hun dagelijkse activiteiten en interesses een relatie 
hebben opgebouwd met de ruimte. Het is een samenvloeiing van allerlei bronnen van 
kennis, vanuit wetenschap maar evengoed vanuit overlevering en eigen ervaringen 
en die aangescherpt worden door in debat te treden met anderen (Fischer, 2005). Deze 
experimentele kennis is net daarom des te waardevoller voor de planner (Sandercock, 2003a). 

Afhankelijk van mensen hun persoonlijke interesse en levensstijl, hebben ze over bepaalde 
onderwerpen veel kennis (1996, Wynne, 1991). Ouders van een kind met astma zullen 
bijvoorbeeld veel meer dan anderen op de hoogte zijn van het fijnstofgehalte in hun 
omgeving en hierover ook meer bekommerd zijn. Ze zijn waakzamer over mogelijk bronnen 
van fijnstof en zoeken naar oplossingen. Als ouders weten ze ook waar er (gezonde) 
speelpleintjes in de buurt zijn en of ze ook veilig zijn. 
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Mensen zijn vooral geïnteresseerd in aspecten die zinvol zijn in hun dagelijkse leven. 
Daarom hebben ze vooral kennis over hun directe buurt, over mobiliteit, klimaat en 
gezondheid en minder over bijvoorbeeld algebra of taalkunde (Myers, 2003). Daarom zal hun 
lokale kennis voor de planningspraktijk ook uitgebreid zijn.  

Eerder (III. 1. 1 “Van top‑down…”, p. 59) lichtte ik het deficit model toe waarbij de 
communicatie tussen wetenschappers en het volk slechts vanuit één richting komt. Als 
reactie hierop ontstaat een alternatief model: het contextuele model. Dit model is gericht 
op een dialoog tussen experten en leken. Als mensen weerstand tonen voor een bepaalde 
beleids‑ of planningsbeslissing  kunnen de argumenten die zij aanbrengen ook leerzaam 
zijn voor de experten (Douglas and Wildavsky, 1983). Waarop mensen reageren en hoe ze 
reageren is enerzijds gebaseerd op het wereldbeeld dat ze hanteren, met een set aan 
waarden en normen. Anderzijds wordt het gevormd door de lokale context die ze zelf 
betekenis geven via de activiteiten en de uitdagingen die daarin aanwezig zijn. Alleen al 
daaruit kunnen onderzoekers een veelheid aan informatie vergaren. Vanuit de overtuiging 
dat er vele manieren en soorten van kennis bestaan, die evenwaardig zijn opgebouwd, 
vanuit hun eigen epistemologisch denkkader, moeten deze een plaats krijgen binnen het 
planningsproces. Zeker in de context van wicked problems. 

Alvorens te werken aan een begripsafbakening van lokale kennis zal ik eerst kort stilstaan op 
welke manier de experten kennis en de lokale kennis met elkaar in contact worden gebracht.

III. 2. 3. Weten door dialoog en mutual learning

Waarom zou de kennis van planners meer superieur zijn aan andere persoonlijke kennissen 
(Friedmann, 1987)? In Friedman’s visie heeft geen van beiden het antwoord om het probleem 
volledig en alleen op te lossen. Kennis is immers wijdverspreid en gefragmenteerd. Planners 
moeten daarom een gevoeligheid ontwikkelingen voor de veelheid aan soorten kennis en 
erkennen dat alle kennis belichaamd is, historisch gesitueerd is, gevormd wordt door taal 
en ingebed is in machtsverhoudingen. Een goede planner moet aandacht hebben voor al 
deze manieren van weten, zonder er een van te bevoordelen (Sandercock, 2003b). Omwille 
van de diversiteit aan kennisvormen zal de planner ook verschillende methodes moeten 
toepassen om deze kennis te ontginnen (Sandercock, 1998). De weg vooruit is om de twee 
werelden samen te brengen in een proces van mutual learning wat de kwaliteit van de 
kennis van beide groepen ten goede komt (Schön, 1987).  Het weten door dialoog wordt 
door een brede groep van planningstheoretici dan ook centraal gezet (Sandercock, 1998, 
Healey, 1993, Forester, 1993, Innes, 1995, Friedmann, 1987, Flyvbjerg, 2004). 

Om de kloof tussen experten en actoren te overbruggen stelt Friedman voor om een 
transactieve stijl van planning aan te nemen waarbij meer nadruk ligt op interpersoonlijke 
relaties en vaardigheden en op dialoog, met de nadruk op menselijke waarde en 
wederkerigheid. Hierbij moet volgens Friedman aandacht zijn voor de authenticiteit van 
de ander, een noodzakelijke samensmelting van denken, morele beoordeling, gevoel en 
empathie, herkenning van het belang van het niet‑verbale, en de aanvaarding van conflict als 
onontwijkbaar (Friedmann, 1973). De collaboratieve planningstheorie is in grote mate hierop 
geïnspireerd en zal ik in het volgende hoofdstuk dan ook meer diepgaand worden toegelicht.
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III. 3. Naar	een	begripsafbakening	van	lokale	kennis
Het belang van lokale kennis binnen planning vindt ingang in zowel de praktijk als in de 
theorie. Echter wordt weinig ingegaan op wat lokale kennis precies is, binnen deze context. 
Vanuit bovenstaande en op basis van literatuur uit andere vakgebieden zal ik in wat volgt, 
een begripsafbakening uitwerken voor lokale kennis, specifiek in relatie tot planning. 

De zoektocht naar deze begripsafbakening gebeurt in twee stappen. Om te beginnen 
zal ik lokale kennis tegenover wetenschappelijke kennis plaatsen om zo de verschillen 
tussen beide aan te halen. Zoals reeds eerder besproken, gebeurde dit onderscheid vooral 
tijdens het verlichtingsdenken en in de positieve wetenschappen. Met de komst van de 
interpretatieve benadering in de sociale wetenschappen heeft men deze harde opsplitsing 
verlaten. Toch is het zinvol om deze oefening alsnog te maken omdat er zo aspecten 
zichtbaar worden die inspirerend kunnen werken om, vervolgens in de tweede stap, tot een 
definiëring van lokale kennis over te gaan. Deze definiëring zal gebeuren aan de hand van 
een beschrijving van de typische eigenschappen van lokale kennis. 

III. 3. 1. Lokale kennis versus wetenschappelijke kennis

Een grote verscheidenheid van analisten uit de fenomenologische filosofie en hedendaagse 
antropologie hebben geprobeerd om het onderscheid tussen beide kennisvormen scherp 
te krijgen. Dit deden ze door gepaarde tegenstellingen te formuleren: tacit knowledge 
tegenover wetenschappelijke kennis (Polanyi, 1958), concrete kennis tegenover wetenschap 
(Lévi‑Strauss, 1963), life‑world kennis tegenover wetenschappelijke kennis (Schutz and 
Luckmann, 1973), ambachtelijke kennis tegenover wetenschappelijke kennis (Sennett, 2008), 
volkswijsheid tegenover verwerkte kennis (Krimsky, 1984), indigenous kennis tegenover 
wetenschappelijke kennis (Thrupp, 1989, Warren, 1991, Aikenhead and Ogawa, 2007). Deze 
tegenstellingen kunnen teruggebracht worden tot drie dimensies: het inhoudelijke met 
bijhorende doelstellingen, het methodologische en het contextuele.

Hoewel deze tegenstelling zinvol is om enkele specifieke eigenschappen naar de 
oppervlakte te brengen, is deze polarisering eerder artificieel (Kloppenburg, 1991). 
Wetenschappelijke kennis is immers ooit, voor de verlichting, gegroeid vanuit een lokale 
behoefte van weten. Om ze van elkaar te kunnen scheiden zou een volledig gescheiden 
historiek nodig zijn (Agrawal, 1995). Tegelijk is er ook sprake van contaminatie van beide 
kennisvormen zoals verder besproken zal worden. 

III. 3. 1. 1. Verschil in inhoud en doelstelling
Beide kennissystemen hebben elk een andere inhoudelijke focus omwille van het 
verschillend doel waarvoor ze worden ingezet (Ludwig, 2016). Lokale kennis wordt gebruikt 
in het dagelijkse leven en zal dan ook in functie daarvan kennis opbouwen. Vanuit hun 
dagelijkse confrontatie met een welbepaalde plaats, hebben gewone mensen een 
gedetailleerde, rijke en complexe kennis over die plaats. Dit kan gaan over de kennis 
van routes doorheen de wijk, het samenleven met anderen in de omgeving, milieu‑ en 
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leefomgevingsaspecten enzovoort. Deze verworven kennis gebruiken ze voor een 
kwalitatiever, eigen leven en een verbetering van hun directe leefomgeving. 

Wetenschappelijke kennis zou dan, in tegenstelling hiermee, gescheiden zijn van het 
dagelijkse leven en zich richten op een meer analytische en abstracte voorstelling van 
de wereld. Met het autonomer worden van de wetenschap vanaf de verlichting, werd 
wetenschap niet meer alleen ingezet om een bepaald fenomeen of een arbeidsproces 
te begrijpen in al zijn complexiteit maar steeds vaker om enkelvoudige identiteiten te 
begrijpen, over fenomenen en arbeidsprocessen heen. De focus verschuift dan ook van 
lokaliteit naar translokaliteit en generaliseerbaarheid (Kloppenburg, 1991). Algemene 
verklaringen moeten leiden tot inzichten die ingezet kunnen worden bij het oplossen van 
problemen in vele verschillende contexten (Agrawal, 1995). 

Deze tegenstelling vraagt uiteraard nuance. Zo is de afstand tussen het concrete en 
het generieke ook in de wetenschap niet altijd even duidelijk. Weinig aspecten van het 
Westerse leven zijn immers nog niet wetenschappelijk onderzocht. Daarenboven levert 
de wetenschap ook voor progressie bij utilitaire doeleinden. Lokale kennis op zijn beurt, 
gebruikt wetenschappelijke inzichten om zich te verbeteren.

III. 3. 1. 2. Verschil in methodologie
De twee kennisvormen gebruiken verschillende methoden om de werkelijkheid te 
onderzoeken. Ze beschikken over verschillende inzichten over de wereld en verschillende 
wereldbeelden. Zij observeren en ordenen fenomenen elk op hun eigen manier. 
Wetenschappers zijn beter in het ontrafelen van data en het herschikken ervan op 
verschillende manieren. Lokale kennis is concreet en baseert zich voornamelijk op intuïtie 
en ervaring (Howes and Chambers, 1979). Het gaat zowel over directe oplossingen voor 
alledaagse problemen (Kloppenburg, 1991) als over niet‑technische inzichten, wijsheden, 
ideeën, opvattingen en innovatieve mogelijkheden die betrekking hebben op meer 
algemene ecologische, biologische, geografische of fysische fenomenen (Thrupp, 1989).

Daarnaast is er ook een verschil tussen de openheid van het kennissysteem. Wetenschap 
wordt hierbij gekenmerkt als een open systeem waarbij de beoefenaars ervan zich altijd 
bewust zijn van het feit dat kennis constant in evolutie is. Inzichten blijven slechts bestaan 
zolang het tegendeel niet bewezen is. Lokale kennis wordt daarentegen als een gesloten 
systeem gekarakteriseerd omwille van een gebrek aan inzicht dat er ook nog andere 
manieren bestaan om naar de wereld te kijken (Howes and Chambers, 1979). 

Ook deze dichotomie valt te bekritiseren. Verderop, bij de definiëring van lokale kennis zal 
één van de eigenschappen precies zijn dat lokale kennis dynamisch is. Het wordt gevormd, 
gevalideerd en aangepast aan veranderende omstandigheden. Daarmee moet het beeld 
van een gesloten kennissysteem sterk genuanceerd worden. Eerder is ook reeds besproken 
dat wetenschappers zelf ook beroep doen op een zekere intuïtie, onder de vorm van 
phronesis. 
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III. 3. 1. 3. Verschil in context
Het derde grote onderscheid gaat over het belang dat “context” krijgt in de 
kennisontwikkeling. Omwille van de beoogde doelstellingen is lokale kennis diep geworteld 
in zijn context en lijkt het eerder een organische relatie aan te gaan met zijn omgeving 
en de plaatselijke, sociale gemeenschap (Agrawal, 1995). Dergelijke kennis is lokaal in de 
zin dat ze is afgeleid van de directe ervaringen die gevormd en begrensd worden door 
de kenmerken van een bepaalde plaats met een unieke sociale en fysieke omgeving 
(Kloppenburg, 1991). 

Daartegenover verankert wetenschappelijke kennis zich niet op een plaats maar wel in het 
mondiale, lopende debat dat over het betreffende onderwerp gevoerd wordt en waartoe 
het een bijdrage wilt leveren. Wetenschap tracht plaats‑onafhankelijk te zijn en streeft 
daarbij naar generieke of transcendente kennis (Raffles, 2003). Het kan vertaald worden naar 
een bepaalde lokaliteit, maar de methodologische wortels blijven algemeen. 

Opnieuw kan deze dichotomie genuanceerd worden, waarbij lokale kennis ook mee 
gevormd wordt door niet‑plaatselijke kennis (zie “III. 3. 2. 3. Plaatsoverstijgende kennis”, p. 72) 
en wetenschappelijke kennis zich op een zeer lokaal probleem kan concentreren, echter zal 
steeds getracht worden om ook vanuit dat probleem generieke voorwaarden te formuleren.

III. 3. 1. 4. Lokale	kennis	én	wetenschappelijke	kennis
Zoals reeds aangehaald en zoals bij de bespreking van de tegenstellingen ook verder is 
duidelijk geworden, zijn er op deze tegenstellingen fundamentele kritieken te geven. Critici 
(Berkes, 2009, Agrawal, 1995, Kloppenburg, 1991) stellen dat er teveel tijd geïnvesteerd is in 
de discussie over wetenschappelijke kennis versus lokale kennis. Door ze als tegengesteld 
te beschouwen vergroot immers enkel de kloof tussen beide (Agrawal, 1995) terwijl het 
zinvoller is om te kijken in welke mate ze elkaar kunnen verrijken (Berkes, 2009), via mutual 
learning. 

Er is voldoende bewijs dat er tussen beide kennissystemen contact, variatie, transformatie, 
uitwisseling, communicatie en leren plaats vindt waardoor de scheiding van beide 
categorieën moeilijk is (Agrawal, 1995). Wetenschappelijke kennis is ook steeds lokaal, 
contextueel en normatief. 

III. 3. 2. Specifieke	eigenschappen	van	lokale	kennis

In het voorgaande is getracht om lokale kennis te beschrijven door het tegenover 
wetenschappelijke kennis te stellen. Hoewel vergelijking met iets anders wat ervan 
verschilt, interessant is om zo tot specifieke kenmerken ervan te komen, is er teveel nuance 
nodig om dit gedegen te kunnen doen. In wat volgt zal aan de hand van verschillende 
eigenschappen, vaak geïnspireerd door de voorgaande vergelijking, beschreven worden 
wat met lokale kennis bedoeld wordt en wat het allemaal omvat. De eigenschappen zijn: 
plaatselijke kennis, relationele kennis, plaatsoverstijgende kennis, dynamische kennis, 
holistische kennis, alomtegenwoordige kennis en anekdotische kennis.
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III. 3. 2. 1. Plaatselijke kennis
Lokale kennis is vaak door jaren en zelfs generaties heen opgebouwd door intuïtie, 
levenservaring en pragmatisch denken (Krimsky, 1984, Warren, 1991, Thrupp, 1989), aangevuld 
met andere en/of algemenere kennis van buitenaf. Men maakt hiervoor gebruik van alle 
zintuigen waarbij Geertz (1983) opmerkt dat men hierbij pas van kennisopbouw kan spreken 
als dit verder gaat dan het louter gebruiken van de zintuigen. Het is het oordeelkundig, 
intelligent en reflexief gebruiken ervan om de alledaagse problemen aan te pakken op 
de meest slimme (effectieve en efficiënte) manier. Lokale kennis heeft dus een directe, 
functionele waarde. Die kenmerken bepalen de manier waarop lokale kennis zich toont en 
aandient  aan de andere.

Zoals eerder vermeld worden er verschillende benamingen gebruikt om de specifieke 
kennis van mensen te benoemen (dagelijkse kennis, lekenkennis, traditionele kennis, …) Ik 
geef de voorkeur aan de term lokale kennis. Hierdoor wordt immers de nadruk gelegd op 
de belangrijkste eigenschappen van deze kennis in functie van het ruimtelijke ontwerp: het 
plaatsgebonden, ruimtelijke karakter ervan. 

Lokaliteit verwijst naar het referentiepunt en de schaal van deze kennis. Ze is geografisch 
gelokaliseerd en ontstaat vanuit de plek. Ze wordt afgeleid vanuit de directe ervaringen 
van en over de plaats (Kloppenburg, 1991). Lokale kennis is daarmee een verankerde en 
bijzondere kennis omwille van de nauwe relatie met de plaats, de bewoners en gebruikers 
(locals) ervan en de dingen die er in aanwezig zijn. Plaats beïnvloedt de ervaring en ervaring 
op haar beurt de plaats. Het is een particuliere, weerbare, holistische kennis (Raffles, 2003). 

Voorbeelden van deze lokale eigenschap zijn er genoeg. De antropoloog Clifford Geertz 
(Geertz, 1983) vatte lokale kennis samen als to know a city is to know its streets. Niemand 
kent de straten inderdaad beter dan de mensen die er in wonen. Men weet hoe ze gebruikt 
worden, waar er welke functies liggen, wie er woont en hoe die aspecten op elkaar 
inspelen. 

Omwille van de lokaliteit van lokale kennis is ze niet alleen waardevol voor de 
gemeenschap die ze deelt maar ook voor wetenschappers en ontwerpers die streven 
naar een verbetering van het plaatsspecifieke (Warren, 1991). Lokale kennis kan ook 
een bijdrage leveren voor meer algemene kennisopbouw. Beperkingen naar aggregatie 
en transfereerbaarheid vragen hierbij wel de nodige aandacht. Door de geografische 
verankering van deze kennis mag ze immers niet losgekoppeld worden van de plaats waar 
ze in ontstaan is. Wat geldt in de ene wijk, is niet per definitie ook geldig voor een andere 
wijk. Daarvoor is de kennis te exclusief.
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III. 3. 2. 2. Relationele	kennis
Naast kennis over de plaats (wat?) geeft lokale kennis ook inzichten in de gemeenschap 
(wie?). Lokale kennis is fundamenteel relationeel. Plaatsen worden tot leven gebracht 
door de topologie en de sociologie ervan. Door deze interacties zijn plaatsen ook constant 
in verandering. Raffles (2003, p. 329) zegt daarover: “And I came to understand places best 
when I saw them as formed by the movement of people and ideas and as constituted by 
traces of pasts and futures; when I thought in terms of place‑making rather than of ready‑
made places.” 

Het relationele, intieme van lokale kennis gaat over het geleefde en beleefde experiment 
van het dagelijkse leven dat verweven is met relaties en verhoudingen tussen individuen 
en/of groepen en met het fysieke (Raffles, 2003, Wilson, 2003). Deze belichaamde praktijk 
van relaties en verhoudingen bepaalt hoe men elkaar en de omgeving leert kennen en hoe 
(machts‑) relaties, kennis en praktijk altijd worden bemiddeld, gevormd en hervormd. Dat 
gebeurt niet alleen door macht en discours maar ook door beïnvloeding en door bepaalde 
afgesproken of opgelegde regels. Lokale kennis is dus een complex gegeven van alle 
soorten inzichten, emoties, ervaringen, kennis uit het verleden, … die via relaties constant 
beïnvloed wordt. 

Lokale kennis is ook niet homogeen binnen een bepaald gebied (Raffles, 2003). Sommige 
mensen weten meer over bepaalde dingen dan anderen of andere dingen weten over 
hetzelfde (Forester, 2008). Deze heterogeniteit is onlosmakelijk gerelateerd met de 
kenmerken, interesses, geslacht, leeftijd, opleiding, waarden en normen van de individuen 
en het netwerk waartoe men behoort (Corburn, 2005, Sandercock, 1998, Healey, 2006, Forester, 
2008). Gezien de complexiteit van deze netwerken binnen de samenleving is te verwachten 
dat ook de lokale kennis erg complex en gefragmenteerd zal zijn. Het is dan ook belangrijk 
om oog te hebben voor de verschillende netwerken en profielen die aanwezig zijn. Bij het 
verwerven van deze kennis moet deze daarom begrepen worden in de sociaal‑culturele 
context waarin ze gecreëerd wordt. Deze behandelen als louter technische informatie 
geeft een grote kans tot verkeerde interpretaties (McCall 1995). Wat men zegt is dus niet 
voldoende. Ook wie het zegt en waarom men dat zegt is belangrijk. 

Hondeneigenaars bijvoorbeeld, kennen de dichtstbijzijnde en de meest aangename 
hondenloopzones. Ze weten op welk tijdstip ze deze best kunnen bezoeken wanneer ze al dan 
niet iemand willen ontmoeten. Hangjongeren kennen dan weer de kleinste doorsteekjes in 
de wijk om zo politiecontroles te kunnen ontwijken. Moslimvrouwen weten welke straten of 
pleinen veelvuldig worden bezocht door mannen, zodat ze deze kunnen ontwijken. 
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III. 3. 2. 3. Plaatsoverstijgende	kennis
Niettegenstaande lokale kennis, lokaal is omdat het kennis is over de plaats, wil dat nog 
niet zeggen dat ze volledig is ingekapseld binnen deze ruimte. Plaatsen worden nog 
teveel gezien als begrensde territoria met een vaststaand, eigen karakter. Deze kritiek is 
vergelijkbaar met deze over de lokaliteit van cultuur. In een recent verleden werd cultuur 
evenzeer gerelateerd met een geografische gesitueerde plaats. Vanaf de jaren 1970‑1980 
werd cultuur losgekoppeld van plaats en kreeg het eigenschappen toegeschreven als 
mobiel, processueel, onafgewerkt, evaluatief en relationeel (Raffles, 2003). Het begrip van 
plaats is echter hetzelfde gebleven. In de huidige globalisering dreigt het lokale daardoor 
aanschouwd te worden als de plek van etnografische bijzonderheden, die duidelijk 
is afgescheiden van de niet‑lokale abstractie van het globale. Een dergelijke indeling 
beperkt ons inzicht in de lokale diversiteit en laat het ook niet toe om te begrijpen hoe 
andere plekken de lokale dynamiek mee bepalen. Het is dan ook noodzakelijk om van 
de verankerde eigenschap van plaats los te komen en deze op eenzelfde manier te gaan 
beschouwen als cultuur (Raffles, 2003, Gupta and Ferguson, 1992). 

Locals zijn net zoals plaatsen zelf, alles behalve lokaal in de conventionele zin van het 
parochiale, op zichzelf staande, statische en begrenzende. In de diverse samenleving en 
een geglobaliseerde, sterk verbonden wereld worden inzichten en standpunten vanuit de 
hele wereld samengebracht naar een toevallige plaats (Gupta and Ferguson, 1992). Mensen 
komen van elders met elk hun eigen geschiedenis, ervaringen, verhalen en kennis van 
andere plaatsen. Deze worden vervolgens beïnvloed door de aanwezige netwerken en 
relaties, geprojecteerd op deze, welbepaalde plek. Kennis uit andere plaatsen wordt 
tegenover de referentieplek gezet, wat verdere kennis over die specifieke plaats opbouwt. 
Lokale kennissystemen reizen op zich dus ook, waarbij ze zich met andere lokale kennis 
vermengen. 

In een aankomstwijk bijvoorbeeld, waar veel migranten wonen, kan verwacht worden dat 
er een kluwen aan netwerken is met wijken ver buiten Antwerpen en zelfs buiten Europa. 
De fysieke, economische en emotionele bewegingen die tussen deze verschillende plekken 
aanwezig zijn, hebben een invloed op de constante evolutie van de wijk. Het karakter 
en de dynamiek van de wijk zou daarom even sterk beïnvloed kunnen worden door 
gebeurtenissen in een dorpje in het Atlasgebergte of door een economische gebeurtenis in 
Mumbai, dan een gebeurtenis in de wijk zelf. 
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III. 3. 2. 4. Dynamische kennis
Synoniemen van lokale kennis zoals traditionele kennis, inheemse kennis, … zouden de 
indruk kunnen geven dat het een statische, oude kennis is. Dat is echter een misvatting. 
Een illustratie hiervan is de lokale kennis waarover inheemse stammen beschikken. 
Hoewel deze kennis vaak als statisch wordt ervaren, borduurt deze dan wel voort op oude, 
traditionele kennis maar het feit dat deze kennis tot op heden bestaat, wijst er op dat deze 
nog steeds voldoende robuust en actueel is (Pierotti and Wildcat, 2000). Vanuit ervaringen en 
waarnemingen uit deze ervaringen, wordt deze kennis aangepast. Lokale kennis evolueert 
dus constant. Net zoals elk sociaal systeem is ook lokale kennis evolutief. Het is dynamisch 
en wijzigt door adaptieve processen (Sillitoe, 1998, Davidson‑Hunt and Michael O’Flaherty, 
2007) gevormd door het relationele en het niet‑lokale van deze kennis. Lokale kennis is een 
dynamisch proces.

De benoeming van lokale kennis als een live tradition (Kloppenburg, 1991) is in dat opzicht 
interessant. Traditie verwijst daarbij naar het ingebed zijn in sociale relaties, waarbij 
kennis niet volledig nieuw wordt uitgevonden maar verder bouwt op reeds bestaande 
kennis. Live verwijst dan weer naar het dynamische karakter ervan, waarbij de kennis zich 
aanpast aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Omdat lokale kennis gebruikt wordt 
in het alledaagse leven kan het ook de correctheid ervan toetsten met de realiteit, om er 
zich onmiddellijk of gaandeweg aan aan te passen. Het wordt aangevuld, aangepast en 
aangescherpt via learning-by-doing en door experimenten. Daarnaast zal lokale kennis die 
haar actualiteitswaarde heeft verloren, verdwijnen (Kloppenburg, 1991). Dat maakt dat deze 
kennis zich ook weerbaar maakt voor maatschappelijke wijzigingen. 

Doordat mensen langer in een wijk wonen en daardoor meer ervaring hebben opgebouwd 
met die wijk dan de planner die erin neerdaalt, hebben ze een langdurigere kennis erover 
opgebouwd. Bewoners hebben hun wijk zien veranderen, weten welke beleidsacties er 
in het verleden zijn genomen en weten welke effecten deze hebben gehad op de wijk. Op 
basis van die ervaringen kunnen ze ook een inschatting maken op welke manier de wijk 
zal reageren op voorgestelde toekomstige acties. Daarenboven past lokale kennis zich 
gewoonlijk sneller aan de realiteit aan dan data, real‑data buiten beschouwing gelaten. Al is 
daarbij de vraag in hoeverre deze real‑data ook robuuste kennis is, die de vluchtigheid van 
het moment overleeft.  
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III.	3.	2.	5.	Holistische	kennis	
Lokale kennis is omwille van haar eerder opgesomde eigenschappen als plaatselijk, 
relationeel en dynamisch erg complex en contextueel. Ze is opgebouwd door het in de 
wereld zijn, door de dagelijkse praktijk. In deze kennis worden relaties tussen mensen, de 
morfologie, de functies, het ecosysteem en de omgeving centraal gesteld. Lokale kennis 
ent zich hier op, alsook op een veelheid van expliciete en impliciete parameters die van 
toepassing zijn in de ruimte, zoals densiteit, bevolkingssamenstelling, sociale relaties, 
ruimtelijke kwaliteit, harmonie, … Om tot een verdere kennisopbouw te komen, wordt 
er gebruik gemaakt van verschillende manieren van weten. Het is een samenvloeien van 
onder meer empirische kennis, bestaande kennis, verhalen en anekdotes, gezond verstand, 
wetenschappelijke kennis, …, wat een holistische foto van de omgeving construeert (Berkes, 
2009, Fischer, 2005).

Deze manier van kennisopbouw is sterk verschillend met de soms erg sectorale of nauwe 
invalshoek waarmee experten vanuit hun eigen, specifieke discipline naar de wereld kijken, 
vertrekkende vanuit een bepaalde theoretische achtergrond. De holistische, bottom‑
up kennis van gewone mensen, los van een specifieke theoretische, wetenschappelijke 
achtergrond, toont ons zo een alternatieve benadering van weten (Berkes and Berkes, 2009).

Lokale kennis kan daarom interessant zijn om feiten en inzichten uit verschillende sectorale 
invalshoeken met elkaar in verband te brengen en er een omvattend verhaal van te maken. 
Vanuit de holistische visie kan lokale kennis hierop antwoord geven. De harde data uit GIS‑
analyses kan door lokale kennis geïnterpreteerd worden door ze in verband te brengen 
met het alledaagse leven in de wijk. Zo kan GIS‑analyse een gebrek aan hondenloopzones 
aangeven maar weten mensen dat door de socio‑culturele samenstelling van de wijk er 
weinig hondeneigenaars leven en er dan ook geen grote behoefte is aan dergelijke ruimten. 

III. 3. 2. 6. Alomtegenwoordige kennis
Iedereen heeft lokale kennis en daarom is deze alomtegenwoordig. Soms is de scheidslijn 
tussen wetenschappelijke kennis en lokale kennis erg dun. Gewone mensen gebruiken 
wetenschappelijke kennis in hun dagelijkse leven. De wetenschappelijke kennis beïnvloedt 
zo de lokale kennis. Omgekeerd maken ook experten gebruik van lokale kennis, in de vorm 
van phronesis. Toch is het zinvol om duidelijker te onderscheiden wanneer er sprake is van 
lokale kennis en wanneer van wetenschappelijke of experten kennis, temeer omdat beide 
kennissen een andere machtsverhouding hebben.

Ik stel voor om dit onderscheid te maken op basis van de hoedanigheid van de persoon 
die de kennis in een bepaalde context deelt. Actoren die omwille van hun mandaat 
of beroep essentieel zijn binnen de reguliere professionele procesvoering, noem ik 
experten en doen beroep op experten kennis. Andere actoren, die niet behoren tot de 
groep van professionelen, noem ik leken of gewone burgers en gebruiken lokale kennis. 
Iemand die opgeleid is als stedenbouwkundige maar in het participatieproces betrokken 



75

Hoofdstuk III -  Het belang van lokale kennis gekaderd in het wetenschappelijke debat

wordt als gebruiker van het te onderzoeken gebied, gebruikt in dat geval lokale kennis, 
ondanks dat deze sterk vervlochten zal zijn met inzichten die hij vanuit zijn opleiding en/
of beroepsactiviteit haalt. Anderzijds spreken we van experten kennis wanneer het gaat 
om een persoon die omwille van zijn beroepsactiviteit betrokken wordt in het reguliere 
planningsproces maar tegelijk als bewoner van het projectgebied heel wat specifieke 
en bijkomende kennis heeft. Een verkeersdeskundige die advies moet geven over de 
voorgestelde verkeerscirculatie van het gebied waar hij toevallig woont, gebruikt in 
dat geval experten kennis, ook al zal hij zich bij de opmaak van zijn advies, zich vanuit 
zijn persoonlijke ervaringen laten inspireren. Dit onderscheid is belangrijk voor de 
begripsafbakening van lokale kennis omdat anders alles na verloop van tijd onder de 
noemer van lokale kennis dreigt geplaatst te worden. 

III. 3. 2. 7. Anekdotische	kennis
Welke lokale kennis mensen en netwerken hebben, is onmogelijk volledig te expliciteren 
omwille van de hierboven benoemde eigenschappen van lokale kennis. Lokale kennis toont 
zich op een directe maar slechts fragmentarische manier en doet dat via handelingen, 
gedragingen, anekdotes, verhalen, roddels, rituelen, beelden, handelingen, … die een 
moment, een activiteit of een plek verbijzonderen. Ze is gewoonlijk niet gebundeld of 
omstandig neergeschreven. Het discursief maken van deze kennis is ook moeilijk gezien 
de sterke vervlechting met de plek, de context en de drager. Hierdoor is lokale kennis ook 
intieme kennis. 

Het vertellen van verhalen is een vaak gebruikte methode wanneer het gaat over het 
expliciteren van de lokale kennis. In deze context wordt met verhalen de verbale expressie 
bedoelt die de uitdrukking ontvouwen van een bepaald moment in de tijd, in een specifieke 
locatie (Eckstein and Throgmorton, 2003). Verhalen geven inzicht in wie men is en met wie 
men omgaat of niet omgaat, wat men belangrijk vindt en wat dieperliggende bezorgheden 
of wensen zijn die verband houden met de hoofdlijnen uit de verhalen (Forester, 1993, 
Sandercock, 2003b). Het kan ook verklaringen geven voor wat men als een probleem 
ervaart maar bovenal zegt het iets over de waarden en normen die men vooropstelt. 
Terwijl niet alle wetenschappelijke disciplines even vertrouwd zijn met verhalen, maakt 
de planningspraktijk er vaak gebruik van, of zoals Sandercock dit beschrijft: “Planning is 
performed through story, in a myriad of ways” (Sandercock, 2003b, p. 12).
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III. 4. Conclusie:	Planning	als	praktijk	van	het	weten.	
Verschuiving van kennis als bezit naar kennis als gebruik

Dit hoofdstuk startte met de wijziging in het denken die de laatste decennia plaatsvond 
in de planningstheorie en ‑praktijk, over wat geschikte, aanvaarde en bruikbare kennis is. 
In de rationele planningstraditie was kennis het alleenrecht van experten. Zij stelden hun 
wetenschappelijke en/of technische kennis superieur ten opzichte van alle andere kennis. 
Lekenkennis was daarbij ten hoogste interessant om bepaalde voorkeuren te kennen maar 
het zou op z’n minst onbetrouwbaar zijn mocht deze gebruikt worden bij de analyse of van 
de probleemstelling. 

De opkomst van de interpretatieve visie op de wereld vormt een radicaal andere 
benadering hiervan. Basis daarbij is dat alle kennis sociaal geconstrueerd is. In die zin 
verschilt de wetenschappelijke en technische kennis van experten niet van de kennis 
die via praktische redevoering tot stand wordt gebracht. Er wordt steeds meer waarde 
gehecht aan andere vormen van weten, die zelfs fundamenteel  en noodzakelijk worden 
geacht binnen het planningsproces. Dat heeft alles te maken met de grote complexiteit 
die planning karakteriseert en die ik onder meer in verband stelde met de veelheid 
aan oplossingen die binnen een ruimtelijk planningsvraagstuk mogelijk zijn. Daarnaast 
is planning zowel ingebed in een context van sociale, plaatselijke relaties die gevormd 
worden door dagelijkse praktijken en waar de planner oog voor moet hebben. Tegelijk 
heeft planning ook de capaciteit om deze relatie uit te dagen en te veranderen via de 
planningspraktijken. Context en praktijk zijn daarom niet gescheiden van elkaar maar 
samen sociaal geconstrueerd. Ook daarom is lokale kennis noodzakelijk. Daarnaast 
moet planning ook rekening houden met onzekerheden en met de mogelijke risico’s 
die deze inhouden. Omdat het werkingsveld van de planner rechtstreeks is betrokken 
op de samenleving, is planning dan ook verantwoording verschuldigd aan hen. Om als 
deze redenen is planning een typisch wicked problem dat daarom een diversiteit aan 
kennissystemen en –bronnen vraagt. 
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Zowel de verschillende manieren van weten van de planner zelf, als deze van het bredere 
veld van actoren zijn belangrijk. De planningsactiviteit kan zo als “de praktijk van het 
weten” beschouwd worden. Met deze benadering is er een verschuiving van kennis als iets 
wat planners bezitten naar kennis als iets wat planners gebruiken, of lenen van anderen. 
Een shift van bezit naar gebruik. Deze praktijk van het weten ontstaat door een dialoog 
tussen de verschillende kennisdragers of mutual learning.

Het hoofdstuk eindigde ik met een voorstel tot begripsafbakening van lokale kennis. 
Dat deed ik door het eerst tegenover wetenschappelijke kennis te zetten. Nadien en 
met behulp van deze inzichten, formuleerde ik tot slot zeven specifieke eigenschappen 
van lokale kennis: plaatselijke kennis, relationele kennis, plaatsoverstijgende kennis, 
dynamische kennis, holistische kennis, alomtegenwoordige kennis en anekdotische kennis.

Dit en voorgaand hoofdstuk hebben samen het belang van lokale kennis in ruimtelijke 
planning aangetoond, zowel vanuit de complexiteit van de samenleving als vanuit 
de complexiteit van de planning en de beperkte kennis van de planner zelfs. Volgend 
hoofdstuk start met een situering van de collaboratieve planningstheorie. Vanuit de 
kritiek hierop en rekening houdend met de complexitiet van de samenleving zal ik een 
opreationalisering uitwerken voor lokale kennis.





Hoofdstuk IV  
 

Operationalisering van lokale kennis 
in planning 
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Lokale kennis werd in het vorige hoofdstuk gekaderd binnen het wetenschappelijk debat 
over het belang van deze kennisvorm en hoe deze zich verhoudt ten opzicht van andere 
vormen van weten. Ook in het huidige planningsdiscours wordt de aandacht er op 
gevestigd om in de planningspraktijk rekening te houden met de vele vormen van weten, 
die elk zijn eigen, specifieke kennis met zich meebrengt. Om deze kennis als planner te 
leren kennen is een wederzijdse dialoog tussen al deze kennisdragers nodig (Friedmann, 
1987). Het conservatieve, hiërarchische beeld van enerzijds (wetenschappelijke) experten 
als kennisproducenten en anderzijds het volk als kennisontvangers, wordt hierbij definitief 
verlaten. In de plaats daarvan wordt meer gefocust op een samenwerking tussen 
onderzoekers en gewone mensen die onderling functioneren als coproducenten van kennis 
(Davidson‑Hunt and Michael O’Flaherty, 2007). Dit coproductiemodel kent een toepassing 
in zeer uiteenlopende disciplines, waaronder resource management, milieukwesties, 
gezondheidszorg, omgevingsmonitoring, klimaatverandering, ecologie,… (Berkes, 2009). 
Ook binnen de planningspraktijk zijn diverse cases uitvoerig besproken door onder meer 
Sandercock en Attili (2012), Innes en Booher (2010), Fischer (2005) en Corburn (2003, 2005). 

Op basis van verschillende praktijkvoorbeelden van elk van deze disciplines kunnen 
enkele gemeenschappelijke elementen geselecteerd worden die zo’n coproductiemodel 
kenmerken. Het eerste kenmerk is dat deze projecten zich focussen op het te doorlopen 
proces, in plaats van op het product, zoals bij klassieke projecten. In dit proces gaat 
grote aandacht naar de diversiteit aan actoren en hun onderlinge relaties (Davidson‑
Hunt and Michael O’Flaherty, 2007). Het coproductieproces wordt zo gekoppeld aan een 
context‑specifiek kennisnetwerk, dat ook wel plaatsgebonden leergemeenschappen 
(place-based learning communities) wordt genoemd (Davidson‑Hunt and Michael 
O’Flaherty, 2007). In analogie hiermee kunnen we ook spreken van een plaatsgebonden 
kenniscoproductieproces. 

Deze benaming verwijst naar de belangrijkste eigenschappen van deze processen: de 
plaatselijke context, het samenwerkingsverband tussen de verschillende actoren, de beoogde 
kennisopbouw en de procesmatige aanpak.  Ten tweede wordt veel belang gehecht aan 
de voorbereidende fase omdat er van bij het begin vertrouwen moet worden opgebouwd. 
Deze basis is nodig om een duurzame open dialoog en dito partnerschap te kunnen 
opbouwen (Berkes, 2009, Kloppenburg, 1991, Lynch et al., 2010). Spelregels en afspraken zijn 
hierbij essentieel. Deze gaan over de erkenning van de wederzijdse voordelen en behoeften 
(Moller et al., 2009b) om samen dit proces te doorlopen.  Ook dient men elkaars verschillende 
manier van weten te erkennen, te respectering en te aanvaarden dat deze kennissystemen 
verschillend zijn van elkaar (Kloppenburg, 1991). Tot slot wordt openheid gevraagd aan alle 
partners. Coproductie gaat er immers van uit dat alle partijen gelijk zijn, dat ieders kennis 
partieel en onvolledig is, dat bewijs bediscussieerbaar is en dat er manieren van weten zijn 
die bepaald worden door cultuur, semiotiek en waarden (Harris, 2007). 

In de planningstheorie sluit dit samenwerkingsmodel met bijhorende uitgangspunten 
en spelregels nauw aan bij het discours van de collaboratieve planningstheorie. In dit 
hoofdstuk zal ik dit heersende planningsparadigma eerst inhoudelijk toelichten. Vervolgens 
zal ik ingaan op enkele commentaren die op deze theorie worden geformuleerd.  
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Op basis daarvan zal ik voorstellen om aan het open debat van de collaboratieve planning 
het gebruik van gesloten focusgroepsgesprekken toe te voegen. Dit instrument zou meer 
ruimte moeten geven aan de lokale kennis van gebruikers van een wijk en in het bijzonder 
deze van sociaal zwakkeren. Het hoofdstuk eindigt met een uiteenzetting van de techniek 
van focusgroepsgesprekken.

IV. 1. Kenniscoproductie	in	planning:	collaboratieve	
planningstheorie

IV. 1. 1. Nood aan nieuwe kennisvormen

De planningstheorie en –praktijk kende de laatste decennia belangrijke wijzigingen. 
Zoals reeds besproken in het vorige hoofdstuk werd het rationele, modernistische 
planningsmodel, vanaf de jaren 1960‑1970 steeds meer in vraag gesteld omwille van de 
geïsoleerde, top‑down planning. In het verlengde hiervan en dus eveneens als reactie 
op de rationele planningstheorie ontstonden er vanaf de jaren 1970 verschillende 
andere planningstheorieën waaronder communicatieve planning, collaboratieve 
planning, advocacy planning, interactieve planning, …(Friedmann, 1987). De collaboratieve 
planningstheorie (CPT) 1, die in de jaren 1980‑1990 werd ontwikkeld, wordt nog steeds 
beschouwd als heersend planningsparadigma (Innes, 1995, Innes and Booher, 2015, Healey, 
1993), hoewel er vanuit de kritieken op deze theorie nieuwe benaderingen ontstaan 
die kunnen uitgroeien tot een nieuw paradigma. Deze theorie is via de strategische 
planningstheorie (Albrechts, 2004) geoperationaliseerd tot de strategische planningspraktijk 
die in Vlaanderen en in Antwerpen in het bijzonder, beoefend wordt.

Volgens de collaboratieve planningstheorie is de legitimiteit van publieke acties, waaronder 
planningsacties, sterk afhankelijk van welke kennis aanvaard en gebruikt wordt om 
plannen te vormen en te rechtvaardigen (Innes and Booher, 2010). De poging om publieke 
interventies te baseren op louter wetenschappelijke inzichten, zoals bij de rationele 
planning, heeft gefaald. De collaboratieve planning stelt de diversiteit van de samenleving 
en de daarmee samenhangende veelheid in waarden en normen centraal (Healey, 1993, 
Innes, 1995, Innes and Booher, 2010). Dit heeft ook gevolgen voor de kennis die al dan niet 
wordt toegelaten in het planningsproces. Om de culturele verschillen te kunnen erkennen 
en respecteren moeten we ons, volgens de collaboratieve planningstheoretici, ervan 
bewust zijn dat deze verschillen, verschillende systemen van betekenis opleveren, als een 
reeks van claims geprojecteerd op één gedeelde ruimte (Healey, 1993). De collaboratieve 
planners introduceren op basis daarvan het concept van collaboratieve rationaliteit in 
het besluitvormingsproces. Vanuit de overtuiging dat er vele manieren en soorten van 

1 CPT verwijst naar het werk van een groep onderzoekers in planning en gerelateerde disciplines die 
fijnmazig, interpretatief onderzoek voeren over planners en planningsprocessen. Eén eenduidige com-
municatieve planningstheorie is er echter niet. Deze groep van theoretici, als een “gemeenschap van 
soorten” (INNES, J. E. & BOOHER, D. E. 2015. A turning point for planning theory? Overcoming dividing 
discourses. Planning Theory, 14, 195‑213.), onderscheiden zich van elkaar door de gekozen invalshoek of 
accenten die ze leggen maar bouwen wel hun individuele werk op door met elkaar in debat te treden.
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kennis bestaan, evenwaardig aan elkaar en opgebouwd vanuit hun eigen epistemologisch 
denkkader, moeten deze een plaats krijgen binnen het planningsproces. Deze 
kennisvormen kunnen onderling sterk variëren. Het gaat zowel over ‘wetenschappelijke’, 
schijnbaar objectieve kennis, als over de kwalitatieve, interpretatieve, lokale kennis. Kennis 
is onderhandelbaar geworden met meervoudige, legitimerende narratieven. 

Collaboratieve planning streeft daarom naar meer burgerbetrokkenheid binnen 
beleidsvorming en baseert zich daarbij op een gemotiveerd discours waar interactie, 
met wederzijds respect, inclusie, transparantie, eerlijkheid en onpartijdigheid, leidt 
tot empathie en social learning. De vergelijking van dit model met het plaatsgebonden 
kenniscoproductieproces uit de inleidende paragraaf is hierbij duidelijk. 

IV. 1. 2. Praktijk	en	Habermas	als	voornaamste	inspiratiebronnen	voor	collabo-
ratieve	planningstheorie

De collaboratieve planningstheorie baseert zich zowel op inzichten uit de praktijk als op 
theorieën uit de filosofie en sociologie. De praktijkinput gebeurt via de analyse van een brede 
waaier van cases die communicatie, interactie en dialoog centraal stellen (Innes and Booher, 
2010, Innes and Booher, 2015). Deze inductieve theorieopbouw vinden de theoretici belangrijk 
omdat dit voor een sterke link tussen theorie en praktijk zorgt (Forester, 1980, Friedmann, 
1987). Dergelijke link ontbrak bij de rationele en modernistische planning wat het volgens 
hen wereldvreemd en elitair maakte. Om op een wetenschappelijk overtuigende manier 
zin te geven van wat de praktijk hen leert (Healey, 2003), beroepen ze zich bij de opbouw van 
hun theorie op de theorieën van Jürgen Habermas over de deliberatieve democratie en het 
communicatief handelen (Healey, 1993, Healey, 2006, Innes, 2004, Innes and Booher, 2010, Forester, 
1980). Habermas (1985) ontwikkelde deze theorieën vanuit de wens voor een vollere, meer 
rechtvaardige en echte democratie. Hij stelt dat ons bewustzijn sociaal geconstrueerd is door 
interactie met elkaar, wat hij het communicatief handelen noemt. Deze interactie gebeurt 
via een open debat waarin we elkaars bezorgdheden en contexten leren kennen. Daaruit 
ontwikkelen we gemeenschappelijke ideeën die leiden tot consensus (Healey, 1993).

Communicatief handelen is gebonden aan enkele basisvoorwaarden. Ten eerste moeten 
alle partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het project, uitgenodigd 
worden voor het debat. Daarnaast moeten de deelnemers elkaar als gelijken erkennen 
waarbij ze toegang hebben tot dezelfde informatiebronnen. Ook moeten de deelnemers 
bereid en in staat zijn om zich in te leven in elkaars argumenten. Ten vierde worden 
machtsverhoudingen geneutraliseerd zodat deze verschillen geen invloed hebben op de 
consensusvorming. Tot slot zijn strategische acties verboden. Drie vormen van redenering 
zijn toegelaten: instrumenteel‑technische redeneringen, morele redeneringen en 
emotioneel‑esthetische redeneringen. Mensen verkennen aan de hand daarvan elkaars 
bezorgdheden en context. Ze maken afwegingen en werpen nieuwe redeneringen op, op 
basis van de eerder geformuleerde, waardoor men uiteindelijk in consensus kiest voor het 
betere argument. Beslissingen die op basis van deze onderhandelingen bereikt worden, 
noemt Habermas rationeel. Hoewel de collaboratieve theoretici zich ervan bewust zijn dat 
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deze voorwaarden nooit perfect kunnen worden bereikt, wordt in de planningspraktijk deze 
theorie wel als basis genomen voor wat Innes en Booher (2010) collaboratieve rationaliteit 
noemen.

IV. 1. 3. DIAD-model	als	vormgeving	van	communicatieve	rationaliteit

Collaboratieve planning streeft naar een grotere betrokkenheid van burgers binnen 
beleidsvorming en baseert zich daarbij op een gemotiveerd discours waar interactie, 
inclusie, transparantie, eerlijkheid, onpartijdigheid en wederzijds respect leiden tot 
empathie en social learning. Innes en Booher (2000) werkten op basis hiervan een 
samenwerkingsverband uit dat kan functioneren voor een nieuw beleidsmodel, het 
zogenaamde DIAD‑model, als acroniem voor Diversity – Interdependency – Authentic 
Dialogue. Dit model vormt een reactie op het DAD‑principe (Decide, Anounce, Defend) 
dat in het vorige hoofdstuk werd toegelicht. In plaats van een dialoog centraal te stellen, 
werkte het DAD‑principe volgens een duidelijke enkelrichtingscommunicatie van de expert, 
naar de onwetende burger waarbij tegenspraak en dialoog ontoelaatbaar was. Diversiteit, 
wederzijdse afhankelijkheid en een authentieke dialoog, vormen de basisvoorwaarden van 
de collaboratieve rationaliteit.

Diversiteit, als eerste voorwaarde, verwijst naar de noodzakelijke betrokkenheid van 
iedereen die invloed heeft op het project en/of door het project wordt beïnvloed. Hierdoor 
vormt zich een diverse groep van stakeholders waarbij het niet alleen gaat om mensen met 
macht, de deal‑makers en deal‑breakers, maar ook mensen met noodzakelijke kennis, zoals 
de huidige en toekomstige bewoners. Dit komt overeen met Habermas’ eerste voorwaarde 
binnen het communicatief handelen. Om krachtige ideeën te ontwikkelingen en op termijn 
een systeemverandering mogelijk te maken, moeten zoveel mogelijk waarden, interesses, 
perspectieven, vaardigheden en soorten kennis verzameld worden gedurende het proces. 
Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen vanuit hun eigen perspectief en eigen 
epistemologie hun argumentatie over een mogelijke oplossing van het gedeelde probleem 
kenbaar maken (Innes and Booher, 2010). 

Ten tweede dient er een wederzijdse afhankelijkheid te zijn tussen de verschillende actoren 
en is men zich ook bewust van deze onderlinge afhankelijk. Dit houdt in dat men elkaar 
nodig heeft om tot een resultaat te kunnen komen. Deze interafhankelijkheid zorgt er voor 
dat het minder interessant wordt om de onderhandelingen vroegtijdig stop te zetten. 

De derde voorwaarde is het verzekeren van een authentieke dialoog, wat nauw aansluit 
bij Habermas’ speech conditions. De actoren moeten elkaar kunnen verzekeren dat hun 
beweringen legitiem, nauwkeurig, begrijpelijk en oprecht zijn. Ze mogen niet gedicteerd of 
gedomineerd worden door mensen die buiten het proces staan. Iedereen moet eveneens 
beschikken over dezelfde informatie en het spreekrecht (en luisterplicht) moet gelijk zijn. 

Deze werkwijze biedt volgens de collaboratieve planningstheoretici een 
handelingsperspectief dat robuust is binnen de maatschappelijke context van 
complexiteit en onzekerheid, wat innovatie mogelijk maakt en op termijn kan leiden 
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tot een systeemwijziging. Belangrijk in het kader van mijn onderzoek is dat binnen deze 
communicatieve rationaliteit een grotere en explicietere aandacht en vertrouwen vervat 
zit voor verschillende kennisvormen, waaronder ook de lokale kennis van gewone burgers 
(Sandercock, 1998). 

De toepassing van dit model op de praktijk houdt bijgevolg ook een sterke wijziging voor de 
taakstelling van de planner in. De rationele planner die zijn planningsactiviteit legitimeerde 
op basis van wetenschappelijke inzichten en daardoor een lineaire planningsproces volgt, 
wordt vervangen door de collaboratieve planner als onderhandelaar, via een iteratief 
proces, in interactie met een brede, diverse groep van actoren. Op deze rol van de planner 
zal ik later ingaan.

IV. 2. Commentaar	op	collaboratieve	planning

IV. 2. 1. De duistere zijde van planning 

De collaboratieve planningstheorie is een positieve, progressieve ingestelde theorie in die 
zin dat het de vraag centraal stelt in welke mate planning kan bijdragen tot meer gelijkheid. 
Als men de drie basiswaarden waarheid, eerlijkheid en openheid respecteert, zal volgens 
de collaboratieve planningstheorie, de uitkomst en dus de bijdrage die planning aan de 
maatschappij levert, bijgevolg positief en gedragen zijn (Healey, 2006). Planning leidt zo 
tot meer sociale gelijkheid, ecologische en/of economische vooruitgang. Planning bezit 
immers de mogelijkheid om het politieke debat te herdefiniëren, nieuwe bronnen van 
macht en legitimiteit te produceren en de krachtvelden waarin we opereren te wijzigen 
(Sandercock, 2004). Dit is mogelijk doordat planning een politieke daad is en daardoor 
onlosmakelijk gekoppeld is aan macht. Ongeacht of het deel uitmaakt van het bestaande 
institutionele proces of het gericht is op openheid en participatie, berust planning ook 
altijd op een politieke wil (Allmendinger and Tewdwr‑Jones, 2002, Watson, 2006). Daardoor kan 
planning niet alleen bijdragen tot sociale vooruitgang en hervorming, het heeft evenzeer 
de potentie om ondergeschikte groepen, op basis van geslacht, afkomst en klasse, nog 
meer te onderdrukken. Vanuit dat besef volstaat het niet om ons enkel te concentreren 
op de progressieve zijde van planning maar moeten we minstens evenveel rekening 
houden met de regressieve kracht ervan, the dark side of planning (Yiftachel, 1998, Flyvbjerg, 
2002b, Gunder, 2003). Deze link tussen planning en de duistere kant van het onderdrukken 
van minderheden kan uitgeoefend worden via de vier basisdimensies van planning, 
m.n. het territoriale (invloed op controle en segregatie), het procedurele (uitsluiting van 
minderheden), het sociaal‑economische (achterstelling en marginalisatie) en het culturele 
(vervreemding en isolement) (Yiftachel, 1998). 
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IV. 2. 2. De kracht van macht

Omdat planning politiek is, is het daardoor ook onlosmakelijk verbonden met macht 
(Flyvbjerg, 2002b, Allmendinger and Tewdwr‑Jones, 2002). Macht, op zijn beurt, is overal. Het is 
onmogelijk om dit volledig uit te schakelen, dus ook niet binnen de collaboratieve planning. 
Meer nog, het ontkennen van de duistere zijde van planning, kan als gevolg hebben dat de 
gevestigde machtsverdeling enkel maar bevestigd of zelfs versterkt wordt, in plaats van dat 
dit het systeem in vraag stelt, verzwakt of omver werpt. 

Empirisch onderzoek van de planningspraktijk (e.g. Flyvbjerg, 1998; McGuirk, 2001; Pløger, 
2001; Tewdwr‑Jones and Thomas, 1998) toont aan dat communicatieve rationaliteit en 
consensusformatie, met uitsluiting van het machtsaspect een utopie is. Een meer 
gedifferentieerde opvatting over politieke cultuur dan die van Habermas is daarom 
nodig. Deze moet toleranter zijn voor conflict en verschil en meer verenigbaar zijn 
met de veelzijdigheid aan belangen (Flyvbjerg, 2002b). Meer nog, als we het verschil en 
pluralisme in waarden binnen onze samenleving willen respecteren, is het haast evident 
dat democratische discussies en onderhandelingen zich niet kunnen baseren op een 
communicatieve rationele, consensuele en harmonieuze uitkomst. Shiffman (2002) stelt 
zelfs dat democratie zonder institutionele normatieve onenigheid geen democratie is. 

Het machtsaspect moet dus een meer prominente plaats krijgen binnen de 
planningstheorie en ‑praktijk. Het grote gevaar van macht is immers dat macht het meest 
effectief is wanneer het het meest subtiel wordt toegepast. Wanneer mensen zich niet 
bewust zijn van de invloed die macht heeft op hun activiteiten en leefwereld, kunnen ze 
zich er uiteraard ook niet tegen beschermen of op reageren (Gunder, 2003). Macht zal zich 
daarom ook nooit spontaan en expliciet vertonen als een transparant proces. Door deze 
subtiliteit wordt het dan ook vaak over het hoofd gezien, zowel in de praktijk als bij (sociaal 
wetenschappelijk) onderzoek. 

De kracht van macht zit hem in het feit dat actoren weinig voordeel in communicatieve 
rationaliteit zien wanneer strategische, instrumentele machtsspelletjes en manipulatie 
van informatie kunnen resulteren in meer gewenste resultaten voor zichzelf (Hillier, 2003). 
Flyvbjerg (1998b) is van mening dat het gebruik van macht doeltreffender is dan zich te 
beroepen op objectiviteit, feiten, kennis, rationaliteit en het betere argument. Hij vraagt 
zich dan ook af waarom we de kracht van het betere argument moeten gebruiken als 
macht alleen al volstaat. Vanuit het individuele perspectief levert dit meer kans op dat de 
gewenste uitkomst bereikt wordt.

Door de realiteit van macht te begrijpen en er meer inzicht in te verkrijgen, eerder dan ons 
blind te staren op de utopie van communicatieve rationaliteit, hebben we meer kans om 
Habermas’ ideaal te bereiken van vrijheid van dominantie (Flyvbjerg, 1998b). Met andere 
woorden: zou het vanuit dat standpunt niet beter zijn om meer aandacht te geven aan 
macht, deze zichtbaar te maken en te benoemen dan ons te verschuilen in een schijnbaar 
eerlijk en open dialoog die onmogelijk is? Daarbij moet explicieter in beeld gebracht 
worden wie wint, wie verliest en wie gehoord is. 
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IV. 2. 3. Macht,	conflict	en	consensus	

Rekening houdend met de alomtegenwoordige aanwezigheid van macht en conflict, 
moeten we hiermee leren om gaan (Hillier, 2003). Hiervoor moeten we kanalen creëren 
waarbij de winst voor de deelnemers van zo’n kanalen groter is dan mochten ze hun 
belangen nastreven via de juridische, politieke of andere arena’s. Deze kanalen moeten 
het mogelijk maken dat alle partijen hun belangen en verwachtingen kunnen uiten. Ze 
moeten kunnen verwoorden welke aspecten essentieel zijn voor hen, zonder zich te 
laten misleiden door de fantasie van consensus, maar met respect voor de mening van 
anderen. In een Foucauldiaans interpretatie is het onderdrukken van conflict ook het 
onderdrukken van vrijheid, omdat het voorrecht om deel uit te maken van conflict deel 
uitmaakt van vrijheid (Flyvbjerg, 2002b).

Dit debat speelt zich af in de agonistische ruimte. Deze term vindt haar oorsprong bij 
Mouffe’s grassrootsagonisme (Mouffe, 2005), dat een reactie vormt op de communicatieve 
rationaliteit (Mouffe, 2005). Net zoals Hillier (2003) en Flyvbjerg (2002b) stelt Mouffe (2005) 
eveneens dat ware consensus een utopie is. Het is eervol om er naar te streven maar in 
realiteit is het niet haalbaar. Er zal altijd een machtsstrijd zijn. Sterker nog, ze is van mening 
dat theoretici die beweren dat democratische politiek enkel kan begrepen worden in 
termen van rationaliteit en consensus, blijk geeft aan hun gebrek aan inzicht in de politieke 
dynamiek. Politiek heeft altijd een dimensie van partijdigheid en willen mensen in politiek 
geïnteresseerd zijn, dan moeten ze de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen partijen 
die echte alternatieven bieden. Deze uitspraak staaft ze aan de hand van het succes van 
extreem rechtse politieke partijen.

Extreem rechts biedt immers een duidelijke keuze aan burgers. Hoe meer de diversiteit in 
de samenleving toeneemt, hoe meer de traditionele linkse en rechtse partijen, paradoxaal 
genoeg, naar elkaar zijn toegegroeid. Deze consensus van het midden maakt het voor 
burgers onmogelijk om een duidelijke stem voor of tegen iets uit te brengen. De komst van 
de extreemrechtse, nationalistische politieke partijen in de loop van de jaren 1990 bieden 
deze mogelijkheid wel. Zij vormen een alternatief voor de consensus van de elites van het 
gevestigde beleid en bieden een antwoord op de wij‑zij tegenstelling waar mensen nood 
aan hebben. De schepping van een ‘wij’, als een collectieve identiteit, kan immers alleen 
maar bestaan als deze onderscheiden wordt van een ‘zij’ (Mouffe, 2005). Het succes van 
deze nieuwe partijen, hebben bijvoorbeeld geleid tot een meer kritisch debat over het 
diversiteitsvraagstuk.

Consensus als ultiem doel stellen, creëert een antagonisme waarin vijandigheid, 
wantrouwen en achterdocht kernbegrippen zijn (Mouffe, 2005). In plaats daarvan zou men 
eerder moeten streven naar agonisme. Ook hier is een wij/zij verhouding aanwezig. Het 
grote verschil echter is dat men spreekt van tegenstanders in plaats van vijanden omdat ze 
elkaar zien als behorende tot dezelfde politieke gemeenschap, als deelhebbend aan een 
gemeenschappelijke symbolische ruimte waarbinnen het conflict plaats vindt. Verschil kan 
in deze zin de democratie bevorderen, die de ene keer consensueel is, de andere keer niet 
anders dan conflicterend kan zijn. 
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Deze discussie is relevant voor planningsprocessen omdat deze zich moeten richten op 
het vormen van nieuwe relaties met stakeholders waarbij rekening gehouden wordt met 
kennis vanuit de verschillende netwerken op een niet‑bedreigende manier. Maar indien 
we diversiteit serieus nemen, moeten we aanvaarden dat de veelheid aan legitimiteiten 
die deze diversiteit met zich meebrengt, mogelijk met elkaar in conflict kunnen komen. 
Dat conflict zal niet altijd op te lossen zijn (Mouffe, 2005). Conflicterende verschillen over 
het goede tussen verschillende groepen zijn geen minpunten of nadelen die we moeten 
trachten weg te werken. Ze moeten eerder begrepen worden als diverse waarden die 
erkend moeten worden in beleidsbeslissingsprocessen (Hillier, 2003): “Sometimes you 
win, sometimes you lose”. Daarbij moeten we consensus volgens Mouffe (1999) eerder 
als een tijdelijk resultaat bekijken, dat past binnen een voorlopige hegemonie en als een 
stabilisatie van macht die ook altijd een vorm van exclusie bevat. Mouffe spreekt daarom 
van een conflicterende consensus die gebaseerd is op ethisch politieke verbindingen van 
gelijkheid en vrijheid. Planning moeten we dan beschouwen als een agonistisch debat 
en intellectuele strijd, die uitdrukking geeft aan de wensen, behoeften en hoop van de 
betreffende samenleving (Gunder, 2003). Planners mogen daarom niet het conflict ontwijken 
of op zoek gaan naar de waan van harmonie. Eerder moet men proberen elkaars verschillen 
te begrijpen.

IV. 2. 4. Diversiteit, algemeen belang en het belang van een stem voor de stemlozen

In een diverse wereld zorgen twee belangrijke pijlers, m.n. eigenheid (en dus ook diversiteit) 
en gelijkheid voor een groot spanningsveld (Flyvbjerg, 1998a). Men kan niet iedereen gelijk 
behandelen als men ook elkaars eigenheid wilt respecteren. Hoe meer democratisch 
een gemeenschap is, des te meer dat men aanvaardt dat groepen zich onderscheiden 
van anderen door hun eigen, specifieke levenswijze. Maar praktisch gezien is het echter 
onmogelijk om aan ieders behoefte te voldoen. Wat essentieel is voor de ene, is een 
derderangs streven voor de andere of eerder een bedreiging dan een wens. Het algemeen 
belang, waar de rationele planning zich door legitimeerde is een uitgehold begrip geworden 
in deze pluralistische samenleving want algemeen belang houdt een absolute inclusie in, 
wat een onmogelijk streven is (Sandercock, 1998). Insluiten impliceert immers tegelijk ook 
het uitsluiten van anderen (Hillier, 2003). Je kan pas iets benoemen wat het wel is, door ook 
duidelijk te maken wat het niet is (Flyvbjerg, 1998a). Dit sluit ook aan bij het agonistische 
model van Mouffe.

Normen kunnen geen universele, gegronde onafhankelijkheid hebben ten opzichte van een 
bepaalde context en van personen. In die zin stelt Foucault (1984) dat een zoektocht naar 
een morele vorm die voor iedereen aanvaardbaar is en waarnaar men zich kan richten, 
volledig catastrofaal zou zijn. Hij is van mening dat het gedrag van mensen niet is gebaseerd 
op morele of persoonlijke voorkeur maar op een contextafhankelijk, gedeeld wereldbeeld 
en hieraan gekoppelde belangen ten opzichte van de referentiegroep. Hierbij is het 
mogelijk en zelfs evident dat verschillende groepen typisch verschillende wereldbeelden en 
belangen hebben. Dat wil zeggen dat er geen generieke principes bestaan, ook niet op basis 
van het betere argument of algemeen belang, waar zich het verschil in zou oplossen. 
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Daarnaast bestaat het gevaar dat het streven naar algemeen belang opnieuw een 
ontkenning is van de machteloze en reeds benadeelde groepen. Purcell (2009) gebruikt 
hier treffend het voorbeeld van een wijk die reeds een onevenredige hoeveelheid van 
ongewenste voorzieningen heeft. Stel, de stad waartoe deze wijk behoort, beslist om een 
nieuw, overlastgenererend infrastructuurproject te plannen op haar grondgebied. Op basis 
van welke argumenten zou die reeds benadeelde wijk kunnen overtuigen dat de inplanting 
van deze nieuwe functie in hun omgeving niet wenselijk is ten behoeve van de stad in zijn 
geheel, zonder argumenten aan te halen vanuit hun eigen nadelen? Dat is onmogelijk. 
Streven naar een algemeen belang is moeilijk omdat iedere groep zijn eigen accenten legt. 
In planning is het dan ook belangrijk om zich bewust te zijn van het feit dat een keuze ten 
behoeve van de ene, vaak ten koste gaat van deze van de ander. Het algemeen belang zal 
daarom vaak niet meer zijn dan het belang van de elite, die de belangen van de anderen 
overschaduwen. 

In deze context introduceerde Sandercock (2003a) de cosmopolis, of mongrel city, die reeds 
in het vorige hoofdstuk is aangehaald. Deze stad van de toekomst is volgens Sandercock 
een plaats waar aanvaarding, connectie, respect en plaats is voor de vreemde. In deze 
ruimte werkt men samen aan een gemeenschappelijk doel en een nieuwe hybride 
cultuur met nieuwe stedelijke projecten en manieren van leven. Ze kan niet ingebeeld 
worden zonder erkenning dat er verschillende groepen (multiple publics) zijn, met een 
verankering van een oprecht geloof in de inclusieve democratie en de diversiteit van sociale 
rechtvaardigheidsclaims van de machteloze gemeenschappen in onze bestaande steden. 

Stedenbouw in de cosmopolis vereist aandacht voor de niet‑elitaire groepen en diegenen 
die zijn uitgesloten, niet alleen van discussies, maar ook van structurele posities die hen 
in staat stellen daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Door de mogelijkheid te creëren hen 
wel te laten deelnemen, geeft hen een deelname in de machtsstrijd (Fainstein, 2000). Ze 
krijgen zo de mogelijkheid om hun stem en daarmee ook hun lokale kennis te laten horen. 
Het bereiken van deze groepen vergt dan ook meer en doelgerichte inspanningen zodat de 
obstakels die er nu zijn, weggewerkt kunnen worden. 

IV.	2.	5.	Taligheid	en	openheid	als	uitsluitingscriteria	in	een	diverse	maatschappij

De collaboratieve planningstheorie vertrekt dan wel vanuit het belang van diversiteit en 
gaat daarbij na hoe planning kan bijdragen aan diversiteit, de theorie is niet duidelijk hoe 
een open debat georganiseerd kan worden in een maatschappij met een diversiteit aan 
talen en manieren van communiceren. Na macht, is dit de tweede commentaar waar ik 
dieper op wil ingaan. 

De collaboratieve planningstheorie is door het concept van communicatief handelen 
erg gericht op taal en een open en vrij debat. Schaamte en terughoudendheid is er niet 
aan de orde. Wederzijds respect is daarentegen cruciaal. Iedereen mag (of moet) in een 
open dialoog met elkaar in discussie treden, om elkaar trachten te overtuigen. Door 
communicatie, en dus ook taal, centraal te stellen zullen bepaalde stakeholders echter 
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uitgesloten worden. Dit zijn de zogenoemde moeilijk bereikbare groepen, die zelden of 
nooit deelnemen aan participatieprojecten. Over het algemeen gaat het dan over mensen 
met een andere nationaliteit en minder kapitaalkrachtigen (Loyens and Walle, 2006). 
Mensen die de taal niet machtig zijn, laat staan het jargon beheersen dat nodig is om over 
ruimtelijke zaken te kunnen praten, kunnen letterlijk het woord niet nemen. Het beste 
argument is immers het best bepleite of overtuigende argument en overtuigen gebeurt 
door de juiste taalkeuze (Sanders, 1997). Op die manier sluit het communicatief handelen, 
dat net gericht is op inclusie, de meest onderdrukten uit. Uit verschillende cases stelt 
Sanders (1997) overigens vast dat (Amerikaanse) burgers in onderhandelingsprocessen 
zelden deliberatief en echt democratisch zijn. Dit komt, volgens hem, ten eerste doordat 
de materiële basisvoorwaarden voor deliberatie, m.n. tijd, geld, opleiding, vaardigheden 
om te argumenteren,... ongelijk verdeeld zijn. Om tot een ongedwongen en open debat 
te kunnen overgaan is het essentieel dat deze materiële basisvoorwaarden gelijk verdeeld 
zijn. Daarnaast kunnen sommigen beter overtuigen dan anderen omdat ze hun argumenten 
meer herkenbaar formuleren of redelijker kunnen doen lijken, ongeacht of ze werkelijk 
waar of echt zijn. Ten derde is men minder geneigd om sneller naar bepaalde mensen te 
luisteren dan naar anderen. Bij deliberatieprocessen zullen bepaalde argumenten weerlegd 
worden, ten voordele van andere, betere argumenten. Maar wanneer systematisch de 
argumenten van achtergestelde groepen omwille van bovenstaande redenen worden 
genegeerd, dan is er iets mis met de democratische potenties van deliberatie (Sanders, 1997). 

Ondanks het inclusieve karakter van collaboratieve planning zullen daarom nooit alle 
noodzakelijke stakeholders deelnemen aan het debat maar zal dit in realiteit beperkt zijn 
tot wie kan en wil deelnemen (Swyngedouw, 2005). Het kunnen of willen betrokken zijn, 
heeft verschillende redenen. Zoals eerder besproken (zie: IV. 2. 2 “De kracht van macht”, 
p. 85) kunnen de actoren met macht ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het debat 
omdat ze een kortere en eenvoudigere weg tot hun beschikking hebben om hun stem 
te laten doorwegen, dan deze van het open debat (Flyvbjerg, 2002b). De redenen dat de 
moeilijk bereikbare groepen niet spontaan en talrijk deelnemen zijn divers. Om te beginnen 
gaat men er van uit dat minderheidsgroepen zelf weinig belang hechten om betrokken te 
worden in ruimtelijke projecten omdat dit voor hen niet prioritair is, te abstract is en ze zich 
weinig verbonden voelen met de materie en de locatie (Sandercock, 2003a). Achtergestelde 
groepen zijn immers vooral bezig met overleven en daardoor met het hier en nu, zodat ze 
weinig aandacht kunnen hebben voor lange termijnvisies. Daarenboven is er ook vaak een 
gebrek aan eigenaarschap en toe‑eigening van de omgeving waarin ze leven, omdat ze geen 
eigenaar zijn van de woning waarin ze leven en/of omdat ze de plek waar ze momenteel 
wonen als een tijdelijke halte beschouwen (Bugg, 2013, Sandercock, 2003a). Voor migranten 
en vluchtelingen bijvoorbeeld is het tegenstrijdig om zich te engageren voor (of tegen) een 
omgeving die ze illegaal of zeer recent bewonen. Een minder expliciete reden van uitsluiting 
tot het debat is het gebrek aan vertrouwen, ervaring en relaties die deze mensen hebben. 
Velen zullen alleen voor zichzelf opkomen wanneer hun meest fundamentele rechten 
worden aangevallen (Bugg, 2013). Daarenboven kunnen ze zich slechts zelden beroepen op 
lobbygroepen die voor hen het woord voeren of hen gidsen doorheen de plaatselijke weg 
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naar het beleid (Van Damme and Brans, 2008). Tot slot zijn ook veel minderheden zich niet 
bewust van de procedures van ruimtelijke ordening en de voor de organisatoren (planners 
en beleid) evidente culturele codes en verwachtingen (Lancksweerdt, 2009). 

De moeilijk bereikbare groepen zullen dus zelden deelnemen aan zo’n proces en indien 
ze dat doen, zullen ze dit op ongelijke voet doen ten opzichte van mensen met meer 
macht waardoor men het risico loopt om met zo’n (schijnbaar) open proces de bestaande 
machtsverhoudingen net te versterken (Hillier, 2000). Daarom is er nood aan nieuwe 
instrumenten die kunnen toegevoegd worden aan dit open debat en die het probleem van 
uitsluiting opvangen. In wat volgt zal ik uitwerken waarom en hoe focusgroepsgesprekken 
als instrument, hier een antwoord op kunnen bieden.

IV. 3. Verwerven van lokale kennis in de 
planningspraktijk:	de	toevoeging	van	gesloten	
focusgroepsgesprekken aan het open debat
Vorige paragraaf formuleerde verschillende kritieken op de collaboratieve planningstheorie. 
Veel van deze kritieken stelden niet zozeer de uitgangspunten van de theorie ter discussie 
maar wel het gebruik van een open debat als methode om deze theorie in de praktijk 
om te zetten. Uit voorgaande is duidelijk geworden dat consensus niet bestaat en de 
uiteindelijke beslissing nog steeds bij het beleid ligt. Moeilijk bereikbare groepen kunnen 
meer macht krijgen in het proces wanneer ook rekening gehouden wordt met hun kennis. 
Het is dan ook de uitdaging voor de planner om deze kennis te achterhalen. Als toevoeging 
aan het open debat stel ik het gebruik van focusgroepsgesprekken voor om zo de moeilijk 
bereikbare groepen en hun kennis mee in het proces op te nemen. Op die manier zouden 
dan deze sociaal zwakkeren een meer krachtige stem krijgen en dus ook meer macht 
verwerven. 

De techniek van focusgroepsgesprekken is populair en wordt gebruikt in zeer uiteenlopende 
disciplines, zoals onderwijs, sociologie, communicatie, gezondheidswetenschappen, 
psychotherapie, sociale psychologie, gerontologie, politicologie, beleidsonderzoek, 
sociologie, antropologie, informatie systemen, management en marketing,... (Stewart and 
Shamdasani, 2014). Hoewel het in de planningspraktijk vaak wordt toegepast, is het gebruik 
van focusgroepsgesprekken echter weinig onderzocht en beschreven in deze context. Het 
onderzoek van Corburn (2003, 2005, 2007) dat zich toelegt op de meerwaarde van lokale 
kennis in ruimtelijke projecten vormt hier een zeldzame uitzondering op. Andere cases over 
het gebruik van focusgroepsgesprekken om lokale kennis te verzamelen zijn terug te vinden 
in functie van omgevingsprojecten, zoals landbouw (King et al., 2000), visserij (Davis and 
Wagner, 2003, Olsson and Folke, 2001) of bij ecologische vraagstukken (Mbilinyi et al., 2005). 

In deze paragraaf zal ik eerst de techniek van focusgroepsgesprekken situeren en 
definiëren, de toepassingsgebieden ervan en hoe deze techniek zich verhoudt ten opzichte 



91

Hoofdstuk IV - Operationalisering van lokale kennis in planning

van andere technieken. Dit hoofdstuk eindigt met de bespreking van twee belangrijke 
karakteristieken van focusgroepsgesprekken, met name de interactie en de homogene 
groepssamenstelling. De technische aspecten van focusgroepen, over hoe ze georganiseerd 
moeten worden, wordt toegelicht in hoofdstuk V.

IV. 3. 1. Situering	en	definiëring	van	focusgroepsgesprekken	

Focusgroepsgesprekken zijn momenteel veruit het meest gebruikte onderzoeksinstrument 
in de sociale wetenschappen (Stewart and Shamdasani, 1990). Deze techniek kwam onder de 
aandacht na de Tweede Wereldoorlog en werd in de jaren 1950 voor het eerst veelvuldig 
gebruikt in de sociale wetenschappen. Hij werd vooral populair bij marktonderzoek in de 
commerciële sector (Krueger and Casey, 2000). In de jaren 1960 en 1970 verminderde de 
belangstelling ervoor ten voordele van kwantitatieve onderzoeksmethodes (Mortelmans, 
2007). Vanaf de jaren 1980 kregen focusgroepsgesprekken opnieuw een verhoogde 
aandacht in de academische wereld. Die aandacht is sindsdien enkel maar toegenomen 
(Stewart and Shamdasani, 1990) en is nu uitgegroeid tot een wijdverspreide techniek in 
uiteenlopende disciplines. 

Het artikel The focused interview uit 1946 (Merton and Kendall, 1946) en het boek The focused 
interview: a manual of problems and procedures (Merton et al., 1956) dat hier tien jaar later 
op volgt, vormen de basiswerken voor deze techniek. Merton en Kendall (1946) definiëren 
het focusinterview als een onderzoekstechniek die gebruikt wordt om personen te 
interviewen die een bijzondere situatie hebben meegemaakt. Deze kan zeer uiteenlopend 
zijn, gaande van een film, een radioprogramma, een psychologisch experiment of een 
sociale situatie. Vijf belangrijke kenmerken typeren het focusinterview: (1) Mensen, die (2) 
bepaalde kenmerken bezitten, (3) leveren kwalitatieve data (4) in een gerichte/gefocuste 
discussie (5) om het onderwerp te begrijpen (Krueger and Casey, 2000). Een moderator leidt 
het interview aan de hand van enkele op voorhand geformuleerde vragen die antwoord 
moeten bieden op de vooropgestelde onderzoeksvraag. 

Deze methode laat ons toe om onder meer te peilen naar waarden en normen over een 
bepaald thema, waar we in het dagelijks leven niet bewust bij stilstaan (Schutz, 1946). 
Een focusgroepsgesprek creëert een klimaat dat het mogelijk maakt om deze onbewuste 
kennis, bewust en expliciet te maken. Twee aspecten bepalen dat klimaat: het moment, dit 
is de focus rond een bepaald thema, en de stimulus, de groep. Bloor et al. (2001) noemen 
dit de retrospectieve introspectie, waardoor een collectieve poging wordt ondernomen 
om uit te spreken wat anders als vanzelfsprekend wordt beschouwd en daarom onder 
de oppervlakte blijft. De interviews leveren met andere woorden geconcentreerde 
en gedetailleerd informatie op die slechts incidenteel en suggestief beschikbaar is na 
maanden of jaren etnografisch veldwerk (Bloor et al., 2001). Focusgroepen kunnen daarom 
antwoord bieden op complexe en voorwaardelijke vraagstukken die via andere methoden 
moeilijker zijn na te gaan (Krueger and Casey, 2000). Belangrijke opmerking hierbij is dat 
focusgroepsgesprekken niet tot doel mogen hebben om een consensus te bereiken 
over het beste idee, maar wel om percepties en meningen te delen (Bloor et al., 2001) en 



92

specifieke kennis te verwerven. Aangezien consensus, zoals eerder besproken, in planning 
erg relatief is, vormt deze opmerking geen enkel probleem voor het gebruik ervan in de 
planningspraktijk. Doordat er niet gestreefd wordt naar consensus kunnen de gesprekken 
mogelijks erg uiteenlopend zijn. Het chaotische karakter dat deze methode door de 
verschillende meningen daardoor soms kan aannemen mag dan ook niet beschouwd 
worden als een nadeel maar als een getrouwe reflectie op het onderzoeksthema.

IV. 3. 1. 1. Toepassingsgebied 
Focusgroepsgesprekken worden zowel bij besluitvormingsprocessen als bij de ontwikkeling 
van een product of programma ingezet (Krueger and Casey, 2000). Het ruimtelijk ontwerp valt 
daarbij onder beide categorieën. Gedurende de drie verschillende delen van het proces 
(begin, midden, einde) kunnen ze telkens een specifieke meerwaarde opleveren voor het 
ontwerp. Bij aanvang van het proces helpen ze bij de visievorming door inzicht te geven 
in de waarden en normen, problemen en verwachtingen die in het gebied leven. Dit helpt 
eveneens de verschillende onderzoeks‑ en ontwerpvragen te (her)formuleren. Doorheen 
het proces zelf vormen ze dan weer een klankbord voor de tussentijdse producten, 
waarbij wordt nagegaan wat men goed en minder goed vindt aan het ontwerp. Op basis 
daarvan kan het ontwerp verder aangepast en verbeterd worden. Op het einde van het 
proces kunnen ze een outcome‑evaluatie opleveren, dat op basis van de gesprekken 
finaal nog kan worden bijgesteld en verbeterd. De soort lokale kennis die van belang is, 
is dan ook variabel doorheen het proces. Ze levert een meerwaarde voor het aanvullen 
van gegevens die de analyse en het ontwerp kwalificeert, verdiept en uitbreidt. Ze laat 
ook toe om een vroegtijdige feedback te voorzien van onderzoeksresultaten die anders 
nooit door gewone burgers zouden worden geconsulteerd. Voor de deelnemers van de 
focusgroepsgesprekken kan dit een leerproces zijn en voor de onderzoeker, een verruiming 
van zijn kennisafzetgebied, door middel van de input van lokale kennis (Bloor et al., 2001).

IV. 3. 1. 2. Misbruik van techniek van focusgroepsgesprekken
Omwille van enkele grote voordelen van focusgroepsgesprekken, zoals de lage kostprijs, 
laagdrempeligheid en het groepsgegeven, worden ze vaak ten onrechte binnen bepaalde 
onderzoeken gebruikt. Ze mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzameling 
van individuele interviews die toevallig gelijktijdig zijn afgenomen. Focusgroepsgesprekken 
moeten daarom ook op groepsniveau geanalyseerd worden en dus nooit op individueel 
niveau (Mortelmans, 2007, Krueger and Casey, 2000). Andere situaties waarvoor focusgroepen 
niet gebruikt mogen worden, is wanneer er contradicties zijn met de intrinsieke kenmerken 
van een focusgroepsgesprek en de wenselijkheden van het onderzoek zelf. Zo is het niet 
aan te raden om gebruik te maken van focusgroepen wanneer gepeild wordt naar gevoelige 
informatie, wanneer de omgeving te emotioneel geladen is of dat er conflicten zijn binnen 
de groep die het gesprek bij voorbaat zullen doen polariseren (Mortelmans, 2007). Tot slot 
mogen focusgroepen niet onrechtmatig gebruikt worden om andere doelen te bereiken. Ze 
mogen bijvoorbeeld niet ingezet worden met het oog op consensusvorming, om mensen 
op te leiden rond een bepaald thema of als inspraakmethode an sich (Krueger and Casey, 
2000). Deze aspecten kunnen echter wel als een gevolg van de gesprekken optreden.
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IV. 3. 2. Het	belang	van	interactie	bij	focusgroepsgesprekken

Hoewel men tegenwoordig voornamelijk spreekt over focusgroepsgesprekken liet de 
theorie aanvankelijk in het midden of de interviews individueel dan wel in groep zouden 
plaatsvinden. Gaandeweg is Merton’s methode, zoals hij zelf vaststelt in de inleiding van de 
heruitgave van zijn basiswerk, beperkt geworden tot de groepsversie (Merton et al., 1990). 
Het grote voordeel van de groepsversie is dat hierdoor interactie tussen de deelnemers 
mogelijk wordt (Morgan, 1996), wat een extra dimensie aan het gesprek oplevert. 

Kitzinger (1994) stelt zelfs het aspect van interactie als cruciale factor binnen deze methode 
omdat hierdoor inzicht ontstaat hoe de deelnemers in de wereld staan, wat hun visie 
is, welke taal ze gebruiken om over een probleem te praten, hoe ze over een probleem 
praten en wat hun waarden en overtuigingen zijn over een situatie. Vooral het kwalitatieve, 
contextrijke en niet‑hiërarchische karakter van de methode wordt hierbij als een troef 
beschouwd, wat betekenis‑in‑context doet ontstaan (Mortelmans, 2007). Als gevolg hiervan 
kan de kloof tussen wat mensen zeggen en wat ze doen beter begrepen worden. Als er 
meerdere betekenissen door de deelnemers worden uitgesproken, zullen er meerdere 
verklaringen voor hun gedrag en attitudes duidelijk worden (Gibbs, 1997).

Interactie maakt het ook mogelijk om deelnemers vragen te stellen en elkaar te bevragen 
en zo hun mening over specifieke ervaringen te evalueren en te heroverwegen. Het feit 
dat deelnemers elkaar beïnvloeden en tijdens het gesprek van mening kunnen veranderen, 
vormde in het verleden, onder invloed van het klassiek kwantitatief onderzoek, vaak de 
grote kritiek op deze methode. Recent worden de sociale invloeden echter meer en meer 
beschouwd als een waardevolle eigenschap, in plaats van een bias (Mortelmans, 2007, 
Morgan, 1996). Het is aan de moderator om tegenstrijdigheden die in de loop van het 
gesprek opduiken aan te grijpen om nieuwe elementen te ontdekken. 

Een ander voordeel van groepsinteractie is dat de discussie verbreed wordt. Iedere 
deelnemer legt zijn eigen accenten en associaties met de vragen. Door nieuwe aspecten 
aan te dragen worden anderen, die misschien niet onmiddellijk aan dat bepaald feit of 
topic hadden gedacht, gestimuleerd om ook vanuit hun eigen ervaring op deze nieuwe, 
aangebrachte elementen te reageren. Elementen die anders vergeten zouden worden, 
komen zo alsnog aan de oppervlakte (Merton et al., 1990). Dit sluit nauw aan bij het proces 
dat geactiveerd wordt bij brainstorming. Ook heeft dit gelijkenissen met het open debat uit 
de collaboratieve planning, meer bepaald de verbetering van bepaalde argumenten door 
nieuwe en betere argumenten op te werpen, verder bouwend op het voorgaande.

Een vierde meerwaarde is dat de groepsdynamiek eerder introverte mensen meer 
spraakzaam maakt. In een groep komen steeds meer en minder actieve personen voor. 
Uiteraard is het de taak van de moderator om er voor te zorgen dat ook schuchtere en/of 
stille mensen in het gesprek betrokken worden, maar ook de spraakzame, actieve personen 
hebben hier een belangrijke bijdrage toe. Zij kunnen immers de gêne en voorzichtigheid die 
sommigen hebben, doorbreken door als eerste het woord te nemen. Ze snijden onderwerpen 
aan waarop de anderen dan kunnen verder bouwen. Groepsgesprekken kunnen op die 
manier aanvankelijke remmingen van sommigen doen verdwijnen (Merton et al., 1990).
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IV. 3. 3. Homogene groepssamenstelling

Gelet op het belang van interactie en het gegeven dat focusgroepsgesprekken over 
persoonlijke meningen en ervaringen gaan, is het belangrijk dat de groep bestaat uit 
gelijken (Merton et al., 1990, Mortelmans, 2007, Krueger and Casey, 2000, Bloor et al., 2001, 
Morgan, 1996). Mensen die zich in de ander herkennen, voelen zich immers comfortabeler 
en zullen daarom ook gemakkelijker iets zeggen (Krueger and Casey, 2000). In homogene 
groepen moet ook minder tijd besteed worden aan het leren kennen van elkaar en het 
opbouwen van vertrouwen (Mortelmans, 2007). De focusgroepen onderling kunnen uiteraard 
wel heterogeen zijn, zodat een grote differentiatie aan mensen kan betrokken worden. 
In welke zin ze gelijkaardig moeten zijn, is afhankelijk van het onderwerp en de soort van 
informatie die gezocht wordt. Naar analogie met de theorie over hyperdiversiteit zullen 
gelijken eerder bepaald worden volgens hun activiteiten, attitudes en leefstijlen. Daarnaast 
moet bij de samenstelling van deze groepen afgewogen worden of het belangrijk is dat men 
elkaar al dan niet op voorhand kent. Elkaar kennen en het delen van een sociale identiteit 
levert zowel voor‑ als nadelen op (Holbrook and Jackson, 1996).  

Eerder had ik reeds besproken dat de moeilijk bereikbare groepen niet zullen deelnemen 
aan een open debat omwille van hun onzekerheid en het gevoel dat ze er niet zouden 
bijhoren. Een gesprek met gelijkgezinden, via een focusgroepsgesprek, kan deze 
terughoudendheid reduceren. Elkaar kennen heeft m.i. het voordeel dat men elkaar 
ook kan uitvragen en elkaar kan helpen te verwoorden wat men precies bedoelt. Praten 
over de beleving van en de wensen over ruimtelijke aspecten, wat niet tot het dagelijkse 
gesprek van velen behoort, kan immers erg moeilijk zijn, zeker voor anderstaligen. In zo’n 
groepsgesprek kunnen ze samen aftasten waar het gesprek wel of niet over zou moeten 
gaan.

Een ander voordeel van een homogene groepssamenstelling is dat aanvankelijk niet 
slecht bedoelde uitspraken door anderen als een aanval op hun persoon kunnen 
worden geïnterpreteerd, wat de discussie dreigt te laten escaleren (Merton et al., 1990). 
Een uitspraak die op het eerste zicht onschuldig lijkt door haar algemeenheid, zoals 
“die mensen van de sociale woonblokken…” kan negatieve reacties uitlokken van een 
deelnemer die toevallig ook in zo’n blok woont. De discussie kan in dat geval polariseren. 
Vanuit het perspectief van de diverse samenleving kan dit al snel gebeuren. Het is de taak 
van de moderator om hiervoor aandachtig te zijn en te verhinderen dat het gesprek in 
een negatieve sfeer terecht komt, waardoor er een remming zou ontstaan om nog iets te 
durven zeggen. 

Doordat men met gelijken rond de tafel zit, kunnen deelnemers in hun eigen taal of dialect 
praten. Op die manier geven ze de onderzoeker het voorrecht om in‑groepconversaties 
mee te maken, waarbij ook toegang wordt verleend aan lokale termen en ‑categorieën die 
zij in hun situatie ervaren en gebruiken (Mortelmans, 2007). 

Tot slot is er nog het aspect van het gevaar op sociaal wenselijk gedrag (Mortelmans, 2007). 
Ook hierbij draagt de samenstelling van een homogene groep bij om dit tot een minimum 
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te beperken. Gelijken hebben zich tegenover elkaar immers niet zoveel te bewijzen. De 
kans bestaat echter dat ze zich wel anders willen voordoen tegenover de moderator en 
daardoor antwoorden geven waarvan men denkt dat ze verwacht worden of door bepaalde 
dingen te relativeren. Zowel de groep als de moderator kunnen deze onwaarheden 
doorzien. Daarom is het belangrijk dat de moderator ook voldoende voeling heeft met de 
deelnemers, hen daardoor vertrouwen geeft, maar ook onzinnige antwoorden doorziet.

Omwille van de specifieke eigenschappen over interactie en homogene 
groepssamenstelling geven onderzoekers vaak de voorkeur aan focusgroepsgesprekken 
wanneer men moeilijk bereikbare groepen wilt betrekken in hun onderzoek (Barbour, 2008, 
Wilkinson, 1998, Logan and Huntley, 2001, Morgan, 1996), zoals bijvoorbeeld leden van etnische 
minderheidsgroepen (Chiu and Knight, 1999), jongeren (Rosenfeld et al., 1996) en migranten 
(Pratt, 2000, Hopkins, 2007). Deze vorm van groepsgesprek moedigt hen aan om meer vrijuit 
te praten, dan bijvoorbeeld bij een face‑to‑face interview. 

IV. 3. 4. Organisatie	van	de	focusgroepsgesprekken

Bij het opzetten van focusgroepsgesprekken moeten verschillende afwegingen gemaakt 
worden op project‑ en groepsniveau. Deze afwegingen gebeuren steeds in functie van het 
beoogde doel van de focusgroepen en dus van de onderzoeksvraag (Merton et al., 1990, 
Mortelmans, 2007, Krueger and Casey, 2000, Bloor et al., 2001, Morgan, 1996, Tremblay et al., 
2010). Daarom zal de eerste stap erin bestaan om de onderzoeksdoelstellingen duidelijk 
te benoemen, zodat vervolgens de focusgroepen kunnen gedefinieerd en samengesteld 
worden. Bij ontwerpwetenschappelijk onderzoek waarbij een ontwerp wordt gemaakt, 
het stapsgewijs verbeterd wordt en geëvolueerd wordt naar zijn gebruikskwaliteiten 
onderscheiden we twee verschillende onderzoeksdoelen (Tremblay et al., 2010). De 
exploratieve focusgroepen hebben tot doel om een stapsgewijze verbetering van het 
ontwerp te verkrijgen. De bevestigende, terugkoppelende focusgroepen worden dan weer 
gebruikt om het gebruik van het ontwerp in een lokale setting aan te tonen.

IV. 3. 4. 1. Afwegingen op projectniveau
Een eerste afweging die op projectniveau gemaakt moet worden is of er gewerkt zal 
worden met vaste vragen die het gesprek structureren of dat er eerder een open gesprek 
zal plaatsvinden. Om de data uit de verschillende gesprekken met elkaar te kunnen 
vergelijken is een zekere standaardisatie van de groepsgesprekken belangrijk (Morgan, 1996). 
Het is daarom aan te bevelen om een vaste structuur te volgen en een aantal vaste vragen 
op voorhand te formuleren. Hoe meer/minder vragen, des te meer/minder het interview 
gestructureerd is. Gestructureerde interviews zorgen ervoor dat ze onderling gemakkelijker 
kunnen vergeleken worden terwijl minder gestructureerde interviews dan weer meer 
mogelijkheden creëren om het gesprek open te trekken.
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Ten tweede moet het aantal focusgroepsgesprekken vastgelegd worden. De praktijk toont 
dat het aantal ervan sterk kan variëren, gaande van drie tot meer dan vijftig (Kitzinger and 
Barbour, 1998). Als richtcijfer geeft men echter vier tot zes waarbij het saturatie‑criterium als 
beste maatstaf geldt (Morgan, 1996, Krueger and Casey, 2000, Mortelmans, 2007). Wanneer de 
interviewer de antwoorden op de verschillende vragen kan beginnen voorspellen en er dus 
geen nieuwe informatie meer gegenereerd wordt, is het saturatiepunt bereikt. Bijkomende 
gesprekken zullen nog slechts weinig meerwaarde opleveren. 

Een derde afweging die men moet maken is het design van de focusgroepen. Krueger 
and Casey (2000) onderscheiden hierbij vier soorten. Bij het single-category design komt 
één type groep zo’n drie keer samen of tot het theoretisch saturatiepunt is bereikt. Het 
multiple-category design bestaat uit verschillende types van groepen, waarvan de leden 
binnen één groep homogener kunnen zijn in groepssamenstelling, om zo meer vrijuit te 
kunnen praten en om toch verschillende soorten mensen te kunnen bevragen. Double-layer 
design is een complexere vorm van de vorige soort waarbij men eveneens rekening houdt 
met de geografische kenmerken van de deelnemers. Tot slot is er het broad-involvement 
design dat het midden houdt tussen een echte focusgroep, om inzichten te verkrijgen, 
en groepsgesprekken om draagvlak te creëren. Bij dit design is er één kerngroep met 
daarnaast enkele extra groepen die wel betrokken willen worden bij het proces maar niet 
tot de kerngroep behoren.

Een laatste afweging gaat over het profiel van de groepen en of deze verschillend dan 
wel gelijkaardig zijn. In voorgaande is reeds uitgebreid ingegaan op de voordelen van 
homogene groepssamenstellingen. Daarnaast moet ook afgewogen worden of het zinvol 
is dat de groepen onderling verschillen. Homogeniteit tussen de groepen levert meer 
gelijkaardige informatie op terwijl men door een diversiteit tussen de verschillende groepen 
een brede waaier aan inzichten verkrijgt (Krueger and Casey, 2000). De keuze hiertussen zal 
bepaald worden door de onderzoeksvraag. 
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IV. 3. 4. 2. Afwegingen op groepsniveau
Een eerste afweging die op groepsniveau moet gemaakt worden is de grootte van de groep. 
De groep moet enerzijds klein genoeg zijn zodat iedereen aan het woord kan komen maar 
anderzijds groot genoeg om voldoende verscheidenheid te verkrijgen in antwoorden en 
percepties (Krueger and Casey, 2000). Een andere factor die de groepsgrootte bepaalt, is de 
gevoeligheid van het onderwerp. Hoe emotioneler het onderwerp des te kleiner de groep 
bij voorkeur is. Generieke onderwerpen kunnen dan weer beter in grote groep besproken 
worden (Morgan, 1996, Hopkins, 2007).

Een tweede afweging op groepsniveau is het profiel van de moderator en graad van 
inmenging die deze mag hebben in het gesprek. De moderator is cruciaal in het gesprek. 
Hij moet voorzien zijn op de meest uiteenlopende situaties die in een groepsgesprek 
kunnen voorkomen. Bovendien moet hij naast het controleren van problemen ook het 
gesprek stimuleren opdat de data kwalitatief hoog genoeg zouden zijn voor het onderzoek 
(Mortelmans, 2007). De taak van de moderator is vijfledig. Hij is interviewer en wil dus dingen 
te weten komen, is facilitator en zorgt voor diepgang in wat mensen zeggen, is leider en laat 
iedereen aan bod komen, is psycholoog en leest en begrijpt het (non‑)verbale gedrag van 
deelnemers en is tijdsbewaker. De moderator moet voldoende vertrouwen krijgen bij de 
deelnemers zodat het gesprek in alle openheid kan gebeuren. Het is daarom essentieel dat 
hij persoonlijk en gevoelig is, inzicht en empathie uitstraalt en over voldoende luister‑ en 
analytische vaardigheden beschikt. Op voorhand moet vastgelegd worden in hoeverre de 
moderator het gesprek zal sturen. Hoe meer controle hij heeft over het gesprek, hoe meer 
gestructureerd het gesprek zal zijn. De controle gebeurt aan de hand van het aantal vooraf 
bepaalde vragen. Door veel vragen te stellen zullen deelnemers minder in de mogelijkheid 
zijn om zelf onderwerpen aan te brengen (Morgan, 1996).

Ten derde is de locatie en het moment waarop het gesprek plaatsvindt van belang 
(Mortelmans, 2007, Krueger and Casey, 2000). Het profiel van de deelnemers bepaalt deze twee 
elementen. De locatie moet laagdrempelig zijn, goed bereikbaar zijn en indien mogelijk 
moeten ze er reeds vertrouwd mee zijn. Om het moment te bepalen is zowel het uur als 
de dag van de week belangrijk (Krueger and Casey, 2000). Voor werkende mensen is een 
namiddagsessie uitgesloten terwijl dat voor bejaarden of werklozen net weer aantrekkelijk 
is. Daarnaast is het ook belangrijk om rekening te houden met de actualiteit (Hopkins, 
2007). Het is te verwachten dat gesprekken over ruimtelijke planning, die plaatsvinden in 
een periode waar regelmatig berichten opduiken over het belang van groen in stad of over 
mobiliteitsproblemen het gesprek zullen beïnvloeden.
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IV. 4. Conclusie

Dit hoofdstuk startte met de introductie van het begrip plaatsgebonden 
kenniscoproductieproces, als reactie op de geïsoleerde, top‑down uitvoering van projecten 
die in verschillende disciplines voorkwam. Een plaatsgebonden kenniscoproductieproces 
kenmerkt zich door de plaatselijke context, het lokale actorennetwerk, de beoogde 
kennisopbouw en de procesmatige aanpak. Deze trend is ook terug te vinden in 
de planningstheorie en –praktijk waarbij ik me heb gefocust op de collaboratieve 
planningstheorie. Deze theorie is in de jaren 1980‑1990 ontstaan als reactie op de 
rationele planning en zet de diversiteit in de samenleving centraal. De collaboratieve 
planners gaan er van uit dat er in tegenstelling tot de rationele planners, niet één soort 
kennis, in dit geval de wetenschappelijke kennis, dominant is. Als we willen plannen voor 
een diverse samenleving dan moeten we openstaan voor de verschillende waarden en 
normen die er zijn en die verschillende betekenissystemen opleveren. De legitimiteit van 
publieke acties, waaronder planningsacties, is immers sterk afhankelijk van welke kennis 
aanvaard en gebruikt wordt om plannen te vormen en te rechtvaardigen. Zij hechten 
dus ook veel belang aan de lokale kennis van gewone mensen. Om al deze soorten van 
weten een plaats te geven in de planningspraktijk ontwikkelden ze het concept van 
collaboratieve rationaliteit. Sterk geïnspireerd door de theorieën van Jurgen Habermas 
(1985) stelt men dat consensus kan bereikt worden via een open debat met een brede 
groep van stakeholders die elkaar als gelijken aanvaarden. Deze werkwijze biedt volgens 
de collaboratieve planningstheoretici een handelingsperspectief dat robuust is binnen de 
maatschappelijke context van complexiteit en onzekerheid, wat innovatie mogelijk maakt 
en op termijn kan leiden tot een systeemwijziging. 

In de loop der jaren zijn er echter verschillende kritieken geuit op deze theorie. Vanuit 
deze kritiek vertrek ik om vervolgens een toevoeging te leveren op de collaboratieve 
planningstheorie en dat op methodologisch vlak. Een eerste belangrijke kritiek gaat erover 
dat de collaboratieve planningstheorie de kracht van macht miskent. Omdat planning een 
politieke daad is, is planning onlosmakelijk verbonden met macht. Deze critici (Flyvbjerg, 
2002b, Allmendinger and Tewdwr‑Jones, 2002, Flyvbjerg, 1998b, Hillier, 2003) geloven niet in een 
open, vrij en gelijk debat. Door de aanwezigheid van macht te ontkennen, wordt de kans 
verhoogd dat macht juist nadrukkelijker in het proces aanwezig zal zijn. Binnen deze kritiek 
past ook de agonistische theorie van Chantal Mouffe (2005). Zij stelt dat conflict nooit uit 
te sluiten is en nooit uitgesloten mag worden omdat we, om onze identiteit te kunnen 
bepalen, steeds ook een tegengestelde hieraan moeten hebben, waar we ons tegen af 
kunnen zetten. Conflict brengt het verschil immers aan de oppervlakte, maakt het in staat 
om dit te benoemen en verplicht ons om standpunten in te nemen en daar ook duidelijk 
voor te ijveren. De sociale, culturele, politieke en economische ongelijkheid en het feit dat 
men, bewust of onbewust, niet open staat voor deliberatieve beslissingsmethodes creëert 
dan ook een grote kans dat de voordelen van de collaboratieve planningstheorie niet 
gehaald worden. 
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Daarnaast ben ik ingegaan op het feit dat een open proces mensen uitsluit, maar dat 
minder expliciet doet omdat de indruk wordt gewekt dat iedereen in dit open proces wordt 
betrokken en dat ieders argument op een gelijkwaardige manier afgewogen wordt ten 
opzichte van de andere. Maar de realiteit toont dat niet iedereen een even machtige stem 
heeft, wat een ongelijke uitkomst in de hand zal werken. Minderheidsgroepen met een 
zwakkere sociale achtergrond vormen in participatietermen de moeilijk bereikbare groepen. 
Zij zullen zelden spontaan deelnemen aan het debat. Vanuit emancipatorische redenen is 
het belangrijk om ook hun waarden en normen en hun lokale kennis te kennen. Dit vormt 
de tweede reden om het open debat uit de collaboratieve planningstheorie in vraag te 
stellen. Er zou immers meer aandacht moeten gaan om deze groepen op een andersoortige 
manier te betrekken zodat deze ongewenste effecten geremedieerd kunnen worden.

Een heroverweging van de collaboratieve planningstheorie die rekening houdt met 
de inzichten uit het agonistische model is daarom nodig. De absolute bijdrage van 
communicatieve planning vinden we bij de omvorming van het bureaucratisch, hiërarchisch 
planningsproces naar een interactief proces met strategische acties (Hillier, 2000). Door 
een gesprek aan te gaan met vele en diverse groepen verruimt het gezichtsveld van de 
geïsoleerde, maar alleswetende expert. De sterkte van Mouffe’s theorie is dan weer dat 
deze de aanwezigheid van macht centraal stelt. Door hier bewust mee om te gaan, kunnen 
de bestaande machtsrelaties in vraag worden gesteld en wordt het mogelijk om ze ook 
te veranderen. Door dit aspect als een voordeel te benoemen worden daarmee ook het 
bestaan van rationele consensus en het transcendentaal karakter van de geldigheidsclaims 
verworpen. In combinatie met het openstaan voor conflict en dissensus creëert het kansen 
om kwesties op een andere manier aan te pakken. In tegenstelling tot de collaboratieve 
planningstheorie en het concept van communicatieve rationaliteit daarbij, doet het 
agonistische model dan weer geen uitspraken over hoe men democratisch tot beslissingen 
kan komen, zeker wanneer het proces doorkruist wordt door betwistingen en onvoorziene 
manoeuvres. Tegelijk wordt niet duidelijk gemaakt hoe beslissingen wel democratisch 
kunnen genomen worden. 

Uit bovenstaande redenering wordt duidelijk dat het open debat uit de collaboratieve 
planningstheorie op sommige momenten en in functie van sommige groepen ook 
behoefte heeft om zich meer te sluiten zodat ruimte ontstaat voor de stemarmen of 
stemlozen. Het open debat waaraan alle stakeholders aan zouden moeten deelnemen, 
zal daarom aangevuld moeten worden door andersoortige overlegsystemen. Daarvoor 
stel ik de techniek van focusgroepsgesprekken voor. Uit literatuurstudie blijkt dat het een 
goede techniek is om naar waarden en normen te peilen zonder hierbij te willen streven 
naar consensus. Ook het feit dat kennis verzameld wordt op groepsniveau vormt een 
grote kwaliteit. De lokale kennis waar planners naar op zoek zijn, bevindt zich immers 
voornamelijk op dit groepsniveau, eerder dan op het individuele niveau. Daarnaast levert 
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de interactie die ontstaat tussen de deelnemers bijkomende kennis op. Tot slot creëert het 
door een homogene groepssamenstelling een beschermend milieu voor de deelnemers 
zodat pleinvrees beperkt wordt.

Eén eenduidig, voorgeschreven werkwijze om met planning om te gaan in een ruimte vol 
verschil kan niet gegeven worden (Sandercock, 2003a). Echter kunnen er wel op basis van 
de voorgaande vaststellingen, enkele aanbevelingen en richtingen worden aangegeven. 
Een revisie van het planningssysteem enerzijds en een heroverweging van de kwaliteiten 
en vaardigheden die een planner moet hebben anderzijds zijn hierbij cruciaal. Dit moet 
het mogelijk maken om een breed antwoord te formuleren op de noden van verschillende 
culturele groepen. De verschuiving van een procedurele naar een proces gebaseerde 
planning maakt het mogelijk om een interculturele dialoog op te zetten waarbinnen 
de behoeften en noden worden bediscussieerd maar ook angsten en conflicten ter 
sprake kunnen komen. Voldoende aandacht daarbij moet gaan naar het mobiliseren van 
uitgesloten en/of onzichtbare groepen zodat ook zij hun noden kunnen bepleiten. De rol en 
dus de vaardigheden van de planner moeten daarom worden geherformuleerd. De planner 
moet inzicht hebben in de heersende machtsrelaties en een gevoeligheid ontwikkelingen 
voor de diverse samenleving en de gevolgen daarvan op de ruimte zodat hij in de 
mogelijkheid is om cross‑cultureel te werken. Het instrument van focusgroepsgesprekken 
kan binnen deze procesmatige aanpak geïmplementeerd worden en als katalysator dienen 
van lokale kennis.
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Hoofdstuk V  
 

Case RUP 2060: Situering
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Dit hoofdstuk situeert de case RUP 2060 vanuit verschillende perspectieven. Het eerste 
perspectief vertrekt vanuit de methodologische invalshoek waarbij inzicht wordt gegeven 
in het onderzoeksproces, de motivering om te werken met een case en de selectie van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de wijk 2060 (RUP 2060) daarbij als uiteindelijke case, de 
organisatie van de focusgroepsgesprekken en tot slot de data‑analyse en rapportering. Het 
tweede perspectief vertrekt vanuit de harde data die gekend zijn over de wijk. Naast een 
geografische situering wordt de geschiedenis van de wijk toegelicht en de hedendaagse 
weefselstructuur. Het derde perspectief tot slot situeert de case vanuit haar beleids‑ en 
planningscontext. 

V. 1. Onderzoeksmethodologie

V. 1. 1. Onderzoeksstrategie

Ter herinnering formuleer ik verkort de vier doelstellingen van dit onderzoek:

1. De effecten van hyperdiversiteit op ruimtelijke planning: 
De eerste kwestie  handelt over de invloed die de hyperdiversiteitsbenadering kan hebben 
op het ruimtelijk ontwerp en de ruimtelijke planningspraktijk en de rol die lokale kennis 
daarbij kan spelen. Aan de hand van een ontwerpend onderzoek, de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de wijk 2060 in Antwerpen, zal ik nagaan in hoeverre 
lokale kennis inzicht geeft in het hyperdiverse stedelijke landschap. Centrale vragen hierbij 
worden dan: Wat zijn de effecten van hyperdiversiteit op de ruimtelijke analyse en –
ontwerp en op de planningspraktijk? Welke lokale kennis leveren focusgroepsgesprekken 
op over de hyperdiverse stad?

2. Begripsafbakening van lokale kennis: 
Er wordt gestreefd naar een begripsafbakening van lokale kennis, in functie van ruimtelijke 
planning. Via de case‑analyse zal ik nagaan of de kenmerken van lokale kennis zoals ze 
geformuleerd zijn in de theorie (hoofdstuk III) ook in de praktijk en via focusgroepen terug 
te vinden zijn. De centrale vraag hierbij wordt dan: Wat is kenmerkend voor lokale kennis? 

3. Focusgroepen als katalysator voor lokale kennis: 
Vanuit de commentaren op de collaboratieve planning wordt de methode van focusgroepen 
voorgesteld om moeilijk bereikbare groepen te betrekken in planningsprocessen. Ik ga 
daarbij ook na op welke manier de generieke theorie vertaald wordt naar de Vlaamse 
planningspraktijk en welke invloed de implementatie van lokale kennis heeft op het 
planproces. Dit zal ook invloed hebben op de rol van de planner. Ook zal ik nagaan of de 
theoretisch genoemde voordelen van focusgroepsgesprekken ook in de praktijk terug komen. 
De centrale vragen hierbij worden dan: Op welke manier zijn focusgroepen een antwoord 
op de commentaren uit CPT? Wat is de invloed van focusgroepen op het proces? Welke 
meerwaarde bieden focusgroepsgesprekken als instrument? Wat leert dit over de rol van 
de planner?
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4. Methodologie: 
Tot slot wordt een reflectie gegeven op de gehanteerde methodologie van ontwerpend 
onderzoek en de wisselwerking tussen theorie en praktijk. De centrale vragen hierbij 
worden dan: Wat is de meerwaarde van ontwerpend onderzoek? In welke mate heeft de 
theorie de praktijk verrijkt in dit onderzoek en omgekeerd?

Bij deze vragen wordt duidelijk de link gemaakt met het planningsontwerp. Dit onderzoek 
kon dan ook niet gevoerd worden zonder de ontwerppraktijk, wat leidde tot ontwerpend 
onderzoek, als eerste ingang. Als tweede ingang is nadien, vanuit de data die de 
focusgroepsgesprekken, een kwalitatieve analyse uitgevoerd. 

V. 1. 1. 1. Ontwerpend onderzoek / plannend onderzoek
De inbedding van dit onderzoek in de praktijk is cruciaal gezien het belang dat ik hecht aan 
het plaatselijke en het contextafhankelijke waar planning voor staat. Plannend onderzoek 
(als vertaling van het begrip ontwerpend onderzoek naar de planningsdiscipline) keert 
terug naar het concrete, naar het empirische en naar case‑onderzoek (Watson, 2003). 
Empirie verwijst hierbij niet naar het empirisme van de positivisten. Het wordt gebruikt als 
een manier om een beter begrip te krijgen op het te onderzoeken thema, in dit geval lokale 
kennis in relatie tot focusgroepen, vanuit de praktijk, in al zijn complexiteit en eigenheid. 

Rittel and Webber (1973) benadrukten al dat wicked problems, kenmerkend voor de 
planningspraktijk, een andere onderzoeksbenadering behoeven dan de problemen die de 
exacte wetenschappen en ingenieurs onderzoeken. Schön (1987) beschrijft ontwerpers als 
reflective practitioners, die reflectie in actie en actieonderzoek voeren. De gelijkenissen 
tussen ontwerpend onderzoek en actie‑onderzoek zijn groot. Beide gaan via een cyclisch 
proces, exploratief aan het werk. Vanuit de verschillende acties/ontwerpvoorstellen en 
de reacties van de betrokkenen, volgen nieuwe acties, als een verbetering van het vorige 
voorstel (Schreurs, 2006a). Bij ontwerpend onderzoek staat de verkenning van de ruimte 
voorop. Het betreft ontwerpactiviteiten die zelf onderzoeksresultaten voortbrengen. We 
spreken dan over ontwerpgedreven onderzoek (Schreurs, 2006b).

In de paragraaf “Dataverzameling en analyse” (zie: V.1.4.4 Dataverzameling en analyse, p. 
106 e.v.) wordt verder toegelicht op welke manier dit ontwerpend onderzoek is gevoerd, 
vertrokken vanuit de kwalitatieve onderzoekstraditie. Daarbij wordt ook toegelicht hoe dit 
in relatie staat met de focusgroepen en de analyse ervan.

V. 1. 1. 2. Case-study onderzoek
Het resultaat van het plannend onderzoek vormt de case voor de verdere analyse. Aan 
de hand van het materiaal dat verzameld is uit dit ontwerpend onderzoek wordt na 
afronding hiervan een uitvoerige kwalitatieve analyse gemaakt van de verzamelde data. 
Deze onderzoeksstrategie maakt het mogelijk om vanuit het detail, het specifieke en de 
micropraktijken die de focusgroepsgesprekken blootleggen, inzicht te verkrijgen in de 
onderzoeksvragen van dit onderzoek. 
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V. 1. 2. Onderzoekstraject

Het onderzoekstraject  van de case study kan opgesplitst worden in twee fasen. De eerste 
fase bestaat uit het ontwerpend onderzoek dat samenvalt met de opmaak van het RUP 
2060. Het onderzoeksproces komt dan ook overeen met het procesverloop van het RUP 
2060 dat verder in dit hoofdstuk zal worden beschreven (zie: V.3.3.7 Procesverloop van het 
RUP 2060, p. 148). De analyse van de focusgroepsgesprekken gebeurt voor een eerste keer 
tijdens het ontwerpend onderzoek, waarbij de kennis uit de gesprekken de input vormt 
voor het ontwerp. Deze analyse baseert zich voornamelijk op notities die ik maakte tijdens 
de focusgroepsgesprekken en in mindere mate op de audio‑ en video‑opnames van de 
gesprekken. Een tweede analyse van de focusgroepsgesprekken, van het ontwerpproces 
en van het uiteindelijk ontwerp (RUP 2060) gebeurt na afronding van het ontwerpend 
onderzoek en het theoretische kader. De transcripties die van ieder focusgroepsgesprek zijn 
gemaakt, worden geanalyseerd op basis van de concepten uit het theoretisch kader om zo 
antwoord te geven op de onderzoeksvragen. 

Tabel 1. 

Goedkeuringstraject

Voortraject

2009 2010 2011 2012 2013WETTELIJK TRAJECT

RUP-PROCES

1

1

Start voortraject

2

2

2

3

3

Plenaire vergadering

Voorlopige vaststelling GR

Openbaar onderzoek

Advies Gecoro

4

4
Definitieve vaststelling GR

5

5

8

8

6
6 Goedkeurind Deputatie77

In werkingtreding RUP

Procesnota

Richtnota

Opmaak RUP

ONDERZOEKSTRAJECT

TG TKMGFG

Analyse focusgroepen

Ontwerpend onderzoek

Focusgroepen

Literatuurstudie

1 2 3 4 5

Onderzoekstraject. (1) Procesnota, (2) Richtnota, (3) Voorontwerp, (4) Ontwerp, (5) RUP.  
FG= focusgroepsgesprek; MG= maquettegesprek; TG= themagesprek; TK= terugkoppelingsgesprek; 
OO= openbaar onderzoek

V. 1. 3. Selectie	van	de	case	RUP	2060

V. 1. 3. 1. Selectiecriteria
RUP 2060 vormt de case van dit onderzoek. De case is geselcteerd omwille van 
verschillende redenen. Ten eerste kenmerkt de wijk zich door haar diversiteit. 
Gelegen in het noorden van de negentiende‑eeuwse gordel heeft deze wijk een lange 
migratiegeschiedenis. Ze kenmerkt zich dan ook door een hoge diversiteit van culturen en 
een eerder zwakkere sociale bevolkingssamenstelling. Dit wordt later in dit hoofdstuk (zie: 
“V. 2. 3. 2. Sociale structuur”, p. 132) nog meer uitvoerig besproken. Doug Saunders (2011b) 
benoemde deze wijk als aankomstgebied voor Vlaanderen. Dit is interessant in combinatie 
met het concept van hyperdiversiteit. Daarnaast kan op basis van de socio‑economische 
kenmerken van de bevolkingssamenstelling vermoed worden dat een groot deel van de 
inwoners behoort tot de moeilijk bereikbare groepen. Dat vormt dan weer een uitdaging 
voor de toegepaste methodiek van focusgroepsgesprekken. 
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Door de verschillende stadsvernieuwingsprojecten en de lage woningprijzen kent 
Antwerpen 2060 echter ook een instroom van jongere gezinnen en mensen uit de creatieve 
sector, zoals kunstenaar, architecten, reclamebureaus, ... Maar ook de Oude Belgen wonen 
er nog. Zij wonen sinds langere tijd in de wijk en hebben ze steeds divers zien worden. Veel 
van deze Oude Belgen zijn zich in verschillende bewonersgroepen gaan organiseren. Elk 
hebben ze een eigen visie over de ontwikkeling van de wijk die ze trachten te realiseren 
door zelf acties te ondernemen en hun visie ingang te laten vinden bij het Antwerpse 
beleid. Beaumont en Loopmans (2008) stellen op basis daarvan dit gebied als voorbeeld 
voor een Mouffiaans agonistisch pluralisme. De aanwezige machtsstrijd in de wijk 2060 is 
eveneens een interessante parameter. 

De vaststelling dat de wijk 2060 regelmatig als studiegebied wordt geselecteerd vanuit 
verschillende onderzoekthema’s kan als bijkomende indicator gelden dat het om een 
bijzondere wijk gaat, zie oa.: De Decker et al., 2014, Blondeel, 2001, De Meulder and al., 2001, 
de Leeuw, 2013, Devos, 2014, Beaumont and Loopmans, 2008. Ondergeschikt aan voorgaande 
reden maar wat de wijk 2060 als studiegebied eveneens interessant maakt is dat de wijk, 
maar dan onder de naam Seefhoek of Stuivenberg, tot ver buiten Antwerpen gekend is en 
dan vooral vanuit een negatief beeld als achterstandswijk (2011).

Een andere belangrijke reden en deels ingegeven vanuit pragmatische overwegingen is dat 
ik als ruimtelijk planner, bij de stad Antwerpen de opportuniteit kreeg om een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) te maken voor deze wijk. Hierdoor kon ik niet alleen een case 
onderzoeken maar de case ook zelf uitvoeren, als een ontwerpend onderzoek. 

V. 1. 3. 2. Afbakening	projectgebied
De afbakening van het projectgebied wordt bepaald door de afbakeningscriteria die zijn 
gehanteerd binnen het RUP 2060. De naam 2060 (lees: twintig zestig) verwijst naar de 
postcode van het gebied, maar valt er omwille van plantechnische redenen, niet volledig 
mee samen. De oostelijke grens wordt bepaald door de districtsgrens. De andere worden 
bepaald door infrastructurele grenzen. In het noorden is dat het park Spoor Noord en het 
hoofdzakelijk braakliggende gebied Spoor Oost. In het zuiden vormt de as Gemeentestraat‑
Carnotstraat de grens en in het westen is dat de Italiëlei. 
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Kaart 1. Afbakening projectgebied case RUP 2060

V. 1. 4. Organisatie	van	de	focusgroepsgesprekken

De focusgroepsgesprekken zijn ingebed in het procesverloop van het RUP 2060 (zie: “V. 1. 2. 
Onderzoekstraject”, p. 106 en “V.3.3.7 Procesverloop van het RUP 2060”, p. 148). Drie ronden van 
focusgroepen zijn georganiseerd. Ze vonden plaats tijdens de richtnotafase, bij het begin 
van de voorontwerpfase en op het einde van die fase. Het doel en dus ook de inhoud en 
de thema’s van de focusgroepsgesprekken worden bepaald op basis van de fase in het 
ontwerpproces. Elke cluster van focusgroepsgesprekken krijgt een specifieke naam, wat het 
eenvoudiger maakt om verder in dit onderzoek naar te kunnen verwijzen. De eerste ronde 
bestaat uit klassieke focusgroepsgesprekken en maquettegesprekken. De tweede ronde 
bevat de themagesprekken en in de derde ronde vinden de terugkoppelingsgesprekken 
plaats. De oorsprong van deze benamingen zal verderop duidelijker worden.

V. 1. 4. 1. Doelstelling van de focusgroepsgesprekken
Het doel en dus ook de inhoud en de thema’s van de focusgroepsgesprekken worden 
bepaald op basis van de fase in het ontwerpproces. Tijdens de opmaak van de procesnota 
en in het begin van de richtnotafase is een uitvoerige kwantitatieve omgevingsanalyse 
gemaakt van de wijk met o.a. gegevens over demografie, voorzieningen, densiteit, … 
Deze analyse is in grote mate overgenomen in dit hoofdstuk onder “V. 2. Situering en 
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analyse van het plangebied”, p. 128). Daarnaast werden ook enkele ambtelijke werkgroepen 
georganiseerd rond bepaalde thema’s. Dit zorgde voor de nodige informatie en inspiratie 
om de vragen tijdens de eerste ronde van focusgroepsgesprekken te bepalen. De 
focusgroepsgesprekken in deze fase zullen voornamelijk lokale kennis moeten opleveren 
over het sociale landschap en het ruimtelijke landschap van de wijk 2060. Inzicht in deze 
twee beelden is enerzijds belangrijk om de wijk te begrijpen zoals ze nu is, en anderzijds 
om een beeld te krijgen over hoe men de wijk in de toekomst ziet. Deze lokale kennis 
draagt bij tot de formulering van de visie en doelstellingen van Antwerpen 2060, die 
opgenomen worden in de richtnota.

De tweede ronde van focusgroepsgesprekken vindt plaats bij aanvang van de 
voorontwerpfase. De algemene visie en doelstelling en de thematische analyses, 
probleemstellingen, doelstellingen en aanbevelingen uit de richtnota, zullen in deze 
voorontwerpfase vertaald worden naar specifieke voorschriften. De focusgroepsgesprekken 
zullen daarom vooral moeten bijdragen aan de verdere uitdieping van de belangrijkste 
thema’s. 

Nadat de lokale kennis uit de focusgroepsgesprekken verwerkt is in verschillende 
voorschriften, wordt een derde ronde van focusgroepsgesprekken georganiseerd. Op dat 
moment is er een draft van het voorontwerp RUP klaar. De gesprekken vertrekken in deze 
ronde op basis van de draft van dit document. De focusgroepsgesprekken zijn er dan op 
gericht om feedback te krijgen op het voorgestelde ontwerp.

Tabel 2. Situering van de focusgroepsgesprekken binnen het volledige procesverloop 
FG= focusgroepsgesprek; MG= maquettegesprek; TG= themagesprek; TK= terugkoppelingsgesprek; 
OO= openbaar onderzoek
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V. 1. 4. 2. Opstellen van focusgroepen: Afwegingen op projectniveau

1. Ronde	1:	maquettegesprekken	en	focusgroepsgesprekken

In deze ronde wordt het multiple-category design toegepast (Krueger and Casey, 2000). 
Dat houdt in dat de focusgroepen een homogene groepssamenstellingen kennen, met 
een heterogeniteit tussen de groepen onderling. In deze ronde worden de kandidaten 
voor de gesprekken op twee manieren gerekruteerd, afhankelijk van de beoogde 
doelgroep. Enerzijds gaat aandacht naar de rekrutering van moeilijk bereikbare groepen. 
Anderzijds worden er enkele focusgroepen gehouden met de traditionele deelnemers 
aan participatieprocessen. Voor zowel de klassieke focusgroepsgesprekken als de 
maquettegesprekken is er gewerkt met een aantal vaste vragen die samen met de 
respectievelijke moderators zijn opgesteld en, afhankelijk van de doelgroep, min of meer 
zijn aangepast. De keuze voor een vaste vragenlijst baseerde zich op het feit dat er gewerkt 
werd met een multiple‑category design en dus een grote diversiteit tussen de groepen. 
Hierdoor is de kans groot dat zonder een gestructureerde vragenlijst de gesprekken te sterk 
uiteenlopend zouden kunnen zijn, wat de vergelijking tussen de gesprekken bemoeilijkt 
(Krueger and Casey, 2000). Van ieder gesprek wordt een geluids‑ en/of filmopname gemaakt, 
waarvoor bij aanvang van het gesprek toelating wordt gevraagd. In principe verzet niemand 
zich tegen de opnames maar enkele vrouwen met een hoofddoek zetten zich wel op 
een andere plaats om zoveel mogelijk uit het beeld van de camera te blijven. Omwille 
van de gevoeligheid bij sommige culturen voor beeldopnamen wordt er voor sommige 
gesprekken daarom enkel een geluidsopname gemaakt. Hieronder zal ik eerst ingaan op 
de maquettegesprekken, gericht op de moeilijk bereikbare groepen. Nadien licht ik de andere 
klassieke focusgroepsgesprekken toe.

De rekrutering voor de maquettegesprekken verliep op een bijzondere manier wat gezien 
de aard van de doelgroep nodig was. Hoewel deze mensen niet spontaan zullen deelnemen 
aan participatieprojecten en er zelfs weigerachtig tegenover staan (Sandercock, 2003a), doen 
ze wel vaak beroep op specifieke zorgverleningsdiensten. Daarom is er samengewerkt met 
de plaatselijke afdeling van Samenlevingsopbouw, buurtwerk De Wijk, ook wel gekend 
als Centrum De Wijk. Deze organisatie richt zich op achtergestelde groepen (http://www.
riso‑antwerpen.be) en is midden in de wijk 2060 gevestigd. In Centrum De Wijk vinden er 
verschillende, meestal wekelijks, terugkerende activiteiten plaats, gericht op specifieke 
noden van hun doelgroepen. Zo is er onder meer een knutselnamiddag, worden er 
Nederlandse lessen voor anderstaligen georganiseerd, is er een speel‑o‑theek, etc. 
Daarnaast heeft deze organisatie ook nauwe contacten met andere sociale diensten in 2060 
en functioneert dit centrum als een belangrijke wijkantenne. 

De organisatie van de maquettegesprekken bestond uit twee fasen: een voorbereidende 
fase en de effectieve focusgroepsgesprekken. Tijdens de voorbereidingsfase werd een 
maquette van de wijk gemaakt, die gebruikt zou worden bij de focusgroepsgesprekken. In 
mei 2010 werd door Samenlevingsopbouw een oproep gelanceerd voor maquettebouwers. 
Flyers werden in de wijk verdeeld en bezoekers van het centrum werden er enthousiast 
voor gemaakt. Uiteindelijk zouden er een tiental mensen, gedurende twee maanden, 
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iedere dinsdagnamiddag aan de maquette werken. De bouw van de maquette gebeurde in 
de centrale zaal van de wijk waardoor deze activiteit zichtbaar was voor zowel de bezoekers 
van het centrum als passanten langs het gebouw. Op die manier werd een nieuwsgierigheid 
gewekt voor de focusgroepsgesprekken. 

In september was de maquette klaar. Vanaf dan vonden gedurende twee weken, acht 
focusgroepsgesprekken rond deze maquette plaats die ik verder maquettegesprekken zal 
noemen. Omdat minderheidsgroepen zelden spontaan zullen deelnemen aan dergelijke 
participatie‑activiteiten, hebben we gedurende twee weken de vaste activiteiten die in 
Centrum De Wijk plaatsvonden, gekaapt. De deelnemers van deze activiteiten wisten dus 
meestal niet op voorhand dat hun normale activiteit zou vervangen worden door een 
focusgroepsgesprek over de wijk 2060. Op die manier namen er uiteindelijk meer dan 
honderdtwintig mensen deel aan acht focusgroepsgesprekken. De groepen waren erg 
divers. Het ging hierbij over zowel ouderen als jongeren, mannen als vrouwen en mensen 
van uiteenlopende nationaliteiten. 

De maquettegesprekken doorlopen een vast stramien en duren een tweetal uur. De 
moderator, die de meerderheid van de deelnemers kent, verwelkomt de groep en stelt 
zichzelf voor. Daarna stel ik me voor, als projectleider van het RUP 2060 én als onderzoeker. 
Vervolgens overloopt de moderator de structuur van het gesprek en licht ik de reden van 
de gesprekken toe, waarbij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan als hoofdreden 
wordt gegeven. Het onderzoek wordt kort toegelicht. Na deze introductie wijst de 
moderator de belangrijkste plekken, gebouwen en straten aan op de maquette zodat de 
deelnemers zich hierop kunnen oriënteren. Nadien stelt elke deelnemer zichzelf voor aan 
de hand van waar men woont en prikt men een vlaggetje met zijn/haar naam op  bij zijn/
haar woonplaats op de maquette. Zo wordt het visueel duidelijk waar de deelnemers, 
doorheen de verschillende gesprekken, vandaan komen. Er wordt ook gevraagd in welk 
type woning ze wonen (huis/appartement/studio) of ze eigenaar of huurder zijn en hoe ze 
hun woning en straat zouden omschrijven. Na deze uitvoerige kennismakingsronde wordt 
gepeild naar hun wensen en behoeften met betrekking tot de wijk. Op een tafel liggen 
daarvoor kaartjes met verschillende thema’s, bijvoorbeeld containerpark, boom, sociale 
woning, ...  Daaruit mogen de deelnemers drie tot vijf kaartjes kiezen waarrond ze een actie 
mogen formuleren die volgens hen het leven in de wijk zou verbeteren. Deze kaartjes prikt 
men ook op de maquette. 

Ter afronding van de maquettegesprekken organiseerde Samenlevingsopbouw een 
buurtschattencafé. Dat is een themanamiddag die tweemaandelijks doorgaat en waarbij in 
oktober 2010, de maand na de maquettegesprekken, de conclusies van deze gesprekken 
centraal stonden. Schepen van stadsontwikkeling, Ludo Van Campenhout, schepen voor 
wonen en particpatie, Leen Verbist en districtsvoorzitter van Antwerpen Chris Anseeuw 
werden hiervoor uitgenodigd, zodat de conclusies rechtstreeks aan hen konden worden 
overgemaakt. De presentatie ervan werd voorbereid door de moderator van de gesprekken 
en mezelf en werd gegeven door twee deelnemers van de maquettegesprekken. 
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Kaart 2. Aanduiding van de woonplaats van de deelnemers van de maquettegesprekken, met onderscheid 
tussen mannen (zwarte stip) en vrouwen (rode stip). Deelnemers die niet in het projectgebied wonen 
worden in de kantlijn gezet, overeenkomstig de windrichting van hun effectieve woonplaats.

Datum Focusgroep Deelnemers Locatie

16 september 2010 Taal*ooR vrouwen 13 Centrum De Wijk

V3 M0

21 september 2010 OCMW klantengroep 12 Centrum De Wijk

V8 M4

21 september 2010 Taal*ooR +/‑ 35 Centrum De Wijk

V5 M30

23 september 2010 Open Huis 9 Centrum De Wijk

V5 M4

25 september 2010 Vrijwilligers en Opsinjoren 21 Centrum De Wijk

V7 M14

27 september 2010 Speelvijver 6 Centrum De Wijk

V5 M1

28 september 2010 Marco Polo 11 Centrum De Wijk

V9 M2

29 september 2010 Samen op straat 20 Centrum De Wijk

V0 M20

Tabel 3. Overzicht van de maquettegesprekken met aantal deelnemers. V=vrouw, M=man.
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De tweede groep van focusgroepsgesprekken richtte zich op de traditionele participanten. 
De organisatie gebeurde dan ook op de reguliere manier, door de Antwerpse stadsdienst 
Stedelijk Wijkoverleg die de participatietrajecten binnen het stedelijk beleid uitwerkt. In 
maart en mei 2010 vonden er drie focusgroepsgesprekken plaats. Op het eerste gesprek 
waren enkel begeleiders van organisaties gericht op jeugd uitgenodigd. Dit gebeurde 
door een persoonlijk uitnodiging via e‑mail. Voor de overige twee gesprekken werden 
een tweehonderdtal mensen uitgenodigd. Hiervoor werd een algemene mail verstuurd 
naar een  adressenbestand, bestaande uit deelnemers van voorgaande informatie‑ en 
inspraakmomenten. In totaal namen er 32 mensen aan deel. De leeftijd was divers. Er 
waren 20 mannen en 12 vrouwen maar, met uitzondering van een koppel van Nederlandse 
origine, geen enkele nieuwkomer. 

Deze focusgroepsgesprekken verlopen in grote lijnen op eenzelfde manier als de 
maquettegesprekken. Er wordt echter geen maquette gebruikt maar een luchtfoto en in 
plaats van kaartjes met iconen, kan men kiezen uit een lijst met verschillende thema’s. Het 
thema dat de meeste stemmen krijgt van de deelnemers wordt als eerste besproken. In 
tegenstelling tot de maquettegesprekken vonden deze gesprekken plaats tijdens de avond, 
aangezien de meeste deelnemers werkten.

Kaart 3. Aanduiding van de woonplaats van de deelnemers van de klassieke focusgroepsgesprekken, 
met onderscheid tussen mannen (zwarte stip) en vrouwen (rode stip). Deelnemers die niet in het 
projectgebied wonen worden in de kantlijn gezet, overeenkomstig de windrichting van hun effectieve 
woonplaats.  
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Buurtkrant
de

Antwerpen-Noord/
Linkeroever
nr. 3 | juli 2010

Driemaandelijks | gratis

Werk mee
aan het RUP en
creëer je droomwijk

Patrick Vinck is opbouwwerker 
van Samenlevingsopbouw.
Patrick: “De stad Antwerpen 
werkt aan een Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (RUP) voor Antwer-
pen-Noord. Zeg maar: een plan 
dat vastlegt hoe het Noord er de 
volgende jaren zal uitzien. Waar 
mag er gebouwd worden en waar 
niet, waar kunnen er winkels bij-
komen en waar niet, waar kun-
nen er speelpleintjes bijkomen, 
enzovoort. Ook vanuit ons project 
Buurtschatten willen we aan het 
RUP meewerken. In Centrum De 
Wijk herrijst de buurt in maquet-
tevorm. En als die klaar is, mag 
iedereen er zijn zegje over doen.”   

Niet praten maar doen.
De creatieve opbouwwerker doet dit met 
potlood en schaar.
Patrick: “In de maand mei zijn we gestart 
met de bouw van een maquette. Al knutse-

lend hebben we ook gesprekjes over onze 
wijk. Wat is positief, wat is negatief, wat 
kan beter, wat zou moeten verdwijnen. 
Bewoners kunnen op de maquette kaartjes 
prikken met suggesties over huizen, stra-
ten, pleinen, groen, wonen, winkels, cafés, 
kantoren en bedrijven, verkeer, religieuze 
gebouwen, scholen, sportfaciliteiten, enz. 
We willen heel visueel werken zodat ieder-
een kan meedoen. Wij willen vooral mensen 
bereiken die niet gewend zijn te vergade-
ren.” Patrick Vinck nodigt dan ook zoveel 
mogelijk mensen uit om hun ideeën te geven.
Patrick: “Tussen nu en eind augustus maken 
we de wijk in het klein, een maquette van 
de buurt. Maar je kan eveneens foto’s of een 
tekening maken van je favoriete plekje en 
dat komen ophangen. We zoeken dan ook 
tekenaars, modelbouwers en fotografen. 
Elke dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur kan 
iedereen die zin heeft mee komen knutselen 
en bouwen aan de grote maquette.”  

 
RUP? Nooit van gehoord.
Wat is een RUP nu eigenlijk? Het is een plan 
dat voor een welbepaald gebied een aan-
tal zaken vastlegt: wat is de bestemming, 
welke activiteiten zijn er mogelijk? Wat is 
de inrichting: waar kan en mag er gebouwd 
worden en aan welke voorwaarden (opper-

vlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) moet 
worden voldaan? Hoeveel open ruimte 
moet er bewaard blijven, enz. Zo’n RUP is erg 
belangrijk want het vervangt de geldende 
bestemmingen en voorschriften van vroegere 
plannen.
De opbouw van een RUP gebeurt in fases.  Het 
‘voortraject’ wordt door de stad Antwerpen 
uitgewerkt. Daarnaast is er een ‘decretaal 
traject’, vastgelegd door de Vlaamse over-
heid. Dit laatste is het openbaar onderzoek. 
Tegen juni 2010 wil de stad Antwerpen een 
‘richtnota’ klaar hebben. Dan kan het werk 
verdergaan en worden nieuwe inspraakses-
sies georganiseerd 
Patrick : “Als het zover is, staan we klaar met 
de maquette om tijdens bewonersbijeenkom-
sten gesprekken over onze wijk te hebben.”

Wil je graag meewerken 
aan de maquette, of heb je 

nog andere ideeën,
neem dan contact met 

Patrick Vinck via 
0485 82 37 42

of patrick.vinck@
samenlevingsopbouw.be.

www.buurtschatten.be

Bouw samen met Buurtschatten aan de 
maquette en fantaseer mee over de
toekomst van Antwerpen-Noord
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Datum Focusgroep Deelnemers Locatie

24 maart 2010 Focusgroep 1 6 Het Oude Badhuis

V2 M4

10 mei 2010 Focusgroep 2 14 Permekebibliotheek

V6 M8

11 mei 2010 Focusgroep 3 12 Permekebibliotheek

V4 M8

Tabel 4. Overzicht van de klassieke focusgroepsgesprekken met aantal deelnemers. V=vrouw, M=man.

De kennis uit deze gesprekken zorgde voor input voor de richtnota van het RUP. Deze nota 
werd op 9 december 2010 via een hoorzitting aan de bevolking toegelicht. De zitting werd 
voorgezeten door de schepen van stadsontwikkeling. Een honderdtal mensen namen deel 
aan dit evenement, waaronder geen enkele deelnemer van de maquettegesprekken.

2. Ronde 2: themagesprekken

De tweede ronde van groepsgesprekken vond plaats in het voorjaar van 2011. Op basis 
van de richtnota werden vier thema’s geselecteerd die verdere input van de bewoners 
konden gebruiken. Het gaat hierbij om (1) openbaar domein en groen, (2) wonen, (3) de 
herinvulling van het Stuivenbergziekenhuis en (4) handel en reca. Voor elk van deze thema’s 
werd een focusgroepsgesprek georganiseerd, dat ’s avonds doorging. Stedelijk Wijkoverleg 
lanceerde de thema‑avonden via hun gebruikelijke procedure van mailing, oproep via De 
Nieuwe Antwerpenaar en websites van bewonersgroepen zoals www.2060.be of  
www.noordlink.be. We verwachtten dat deelnemers van de maquettegesprekken na hun 
positieve ervaring van de maquettegesprekken, gemakkelijker te overhalen zouden zijn om 
opnieuw deel te nemen en dat dan ook spontaan zouden doen. Dat was echter een foute 
inschatting. Geen enkele deelnemer uit de maquettegesprekken was immers aanwezig. 

Er werd gewerkt met enkele op voorhand vastgelegde vragen. De relevante kaarten uit de 
GIS‑analyse (zie ook: V.2.3 Hedendaagse weefselstructuur, p. 113) werden op A3 afgeprint zodat 
de deelnemers deze konden raadplegen tijdens de gesprekken. De informatie uit deze 
groepsgesprekken is verder verwerkt in de draft van het voorontwerp RUP. 

http://www.2060.be
http://www.noordlink.be
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Kaart 4. Aanduiding van de woonplaats van de deelnemers van de thematische gesprekken, met 
onderscheid tussen mannen (zwarte stip) en vrouwen (rode stip). Deelnemers die niet in het 
projectgebied wonen worden in de kantlijn gezet, overeenkomstig de windrichting van hun effectieve 
woonplaats.

Datum Focusgroep Deelnemers Locatie

17 januari 2011 Thema openbaar domein 
en groen

5 Centrum De Wijk

V1 M4

2 februari 2011 Thema wonen 11 Centrum De Wijk

V5 M6

17 februari 2011 Stuivenbergziekenhuis 7 Centrum De Wijk

V3 M4

2 maart 2011 Thema handel en reca 11 Centrum De Wijk

V4 M7

Tabel 5. Overzicht van de thematische gesprekken met aantal deelnemers. V=vrouw, M=man.
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3. Ronde 3: Terugkoppelingsgesprekken 

In december 2011 vonden er opnieuw focusgroepsgesprekken plaats. Het doel van deze 
gesprekken was om feedback te krijgen op de draft van het finale ontwerp‑RUP. De 
rekrutering van deelnemers gebeurde op een gelijkaardige manier als bij de vorige ronde. 
Voor deze gesprekken werd er niet gewerkt met een vragenlijst. Op basis van het 
voorontwerp‑RUP, dat door mij werd gepresenteerd aan de hand van een 
powerpointpresentatie, werd een discussie uitgelokt.  

Kaart 5. Aanduiding van de woonplaats van de deelnemers van de terugkoppelingsgesprekken, 
met onderscheid tussen mannen (zwarte stip) en vrouwen (rode stip). Deelnemers die niet in het 
projectgebied wonen worden in de kantlijn gezet, overeenkomstig de windrichting van hun effectieve 
woonplaats. 

Datum Focusgroep Deelnemers Locatie

5 december 2011 Terugkoppelingsgesprek 
Centrum De Wijk

15 Centrum De Wijk

V7 M8

7 december 2011 Terugkoppelingsgesprek 
Permeke

16 Permekebibliotheek

V4 M12

5 december 2011 Terugkoppelingsgesprek 
Het Oude Badhuis

15 Het Oude Badhuis

V6 M9

Tabel 6. Overzicht van de terugkoppelingsgesprekken met aantal deelnemers. V=vrouw, M=man.

Nadat het ontwerp verder werd aangepast, mede door de input van deze gesprekken en na 
goedkeuring van het ontwerp‑RUP, werden als afsluiting van het hele traject en als start van 
het decretaal verplichte openbaar onderzoek, nog drie informatiemomenten voorzien. 
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V. 1. 4. 3. Opstellen van focusgroepen: Afwegingen op groepsniveau

1. Groepsgrootte

De groepsgrootte varieerde, tussen zes en vijfendertig deelnemers, al vormde de groep 
van vijfendertig personen een absolute uitzondering. Gemiddeld namen er tien personen 
deel aan een gesprek wat volgens de theorie een goede groepsgrootte is. De grootte werd 
echter niet op voorhand bepaald maar lieten we bepalen door de opkomst. Hoewel de 
literatuur voorschrijft om mensen persoonlijk uit te nodigen, werd dat in deze case niet 
gedaan omdat deze gesprekken kaderden binnen het algemene participatieproces van RUP 
2060. Bepaalde mensen wel en andere niet uitnodigen zou het gelijkheidsbeginsel schaden.

2. Moderator

De vaste moderator voor de maquettegesprekken was een opbouwwerker bij 
buurtcentrum De Wijk. Vanuit zijn functie kent hij de meeste deelnemers. Er is sprake van 
een vertrouwensband. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgebouwd om op een 
laagdrempelige manier over minder evidente onderwerpen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, 
te praten met deze bevolkingsgroepen. Bij Taal*OoR vrouwen heeft de begeleidster van de 
groep de moderator ondersteund. De vrouwen die bepaalde vragen niet goed begrepen 
of zich moeilijk konden uitdrukken zochten immers liever steun en vertrouwen bij haar. 
Bij andere groepsgesprekken nam de groepsbegeleider als gelijkwaardig lid deel aan het 
gesprek. 

De moderator voor de overige focusgroepsgesprekken was een coördinator van het 
wijkoverleg 2060. Hij is de vaste contactpersoon voor alle participatieprojecten in 2060. 
Inwoners die reeds in het verleden hebben deelgenomen aan een infomoment of ander 
participatieproject in de wijk kennen hem. Hij heeft daarenboven een ruime ervaring als 
moderator en is vertrouwd met het organiseren van focusgroepsgesprekken.

3. Locatie	en	tijdstip	

In onderstaande tabel wordt weergegeven waar en wanneer de focusgroepen doorgingen. 
Afhankelijk van de doelgroep vonden ze tijdens de week, dan wel in het weekend plaats, of 
tijdens de dag, dan wel ’s avonds. Ook de locatie gebeurde op maat van de doelgroepen. De 
maquettegesprekken gingen allemaal door in het buurtcentrum De Wijk dat voor velen een 
belangrijk adres is in de wijk. 
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Kaart 6. Samenvattende kaart met aanduiding van alle deelnemers aan de focusgroepsgesprekken.
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Datum Focusgroep Deelnemers Locatie Code

Woe 24 maart 2010 
Namiddag 

Focusgroep 1 6 Het Oude Badhuis FG1

V2 M4

Ma 10 mei 2010 
avond

Focusgroep 2 14 Permekebibliotheek FG2

V6 M8

Ma 11 mei 2010 
avond

Focusgroep 3 12 Permekebibliotheek FG3

V4 M8

Do 16 september 2010 
Namiddag

Taal*ooR vrouwen 13 Centrum De Wijk TOV

V3 M0

Di 21 september 2010 
Voormiddag

OCMW klantengroep 12 Centrum De Wijk CMW

V8 M4

Di 21 september 2010 
Avond 

Taal*ooR +/‑ 35 Centrum De Wijk TOG

V5 M30

Do 23 september 2010  
Namiddag 

Open Huis 9 Centrum De Wijk OH

V5 M4

Zat 25 september 2010 
Namiddag 

Vrijwilligers en 
Opsinjoren

21 Centrum De Wijk VR

V7 M14

Ma 27 september 2010 
Namiddag 

Speelvijver 6 Centrum De Wijk SP

V5 M1

Di 28 september 2010 
Voormiddag 

Marco Polo 11 Centrum De Wijk MP

V9 M2

Woe 29 september 2010 
Avond 

Samen op straat 20 Centrum De Wijk SOS

V0 M20

Ma 17 januari 2011 
Avond

Thema openbaar 
domein en groen

5 Centrum De Wijk TOD

V1 M4

Woe 2 februari 2011 
Avond

Thema wonen 11 Centrum De Wijk TW

V5 M6

Do 17 februari 2011  
Avond

Thema 
Stuivenbergziekenhuis

7 Centrum De Wijk TST

V3 M4

Woe 2 maart 2011 
Avond

Thema handel en reca 11 Centrum De Wijk TH

V4 M7

Ma 5 december 2011 
Namiddag

Terugkoppelingsgesprek 
Centrum De Wijk

15 Centrum De Wijk TK1

V7 M8

Woe 7 december 2011 
Avond

Terugkoppelingsgesprek 
Permeke

16 Permekebibliotheek TK2

V4 M12

Do 15 december 2011 
Avond

Terugkoppelingsgesprek 
Het Oude Badhuis

15 Het Oude Badhuis TK3

V6 M9

Tabel 7. Overzicht van alle focusgroepsgesprekken met datum en tijdsstip, naam van de focusgroep, 
aantal deelnemers (V=vrouw, M=man), locatie en code van het gesprek
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V.	1.	5.	Dataverzameling en analyse

Het onderzoek gebeurt op een inductieve manier. Om de methodologie toe te lichten 
vertrek ik vanuit de grounded theory benadering omdat dit de meest dominante 
kwalitatieve analysemethode is (Mortelmans, 2007). De theoretische vorm en de praktische 
vertaling van deze methode maken inzichtelijk op welke manier het ontwerpend onderzoek 
is gebeurd en nadien de uitgebreide analyse van de focusgroepsgesprekken. De grounded 
theory wend ik enkel aan om de werkwijze uit te leggen. Gezien dit onderzoek vooraf gaat 
door een uitgebreid theoretisch kader, dat ook gebruikt wordt binnen de analyse, is er 
immers geen sprake van grounded theory.  

Het theoretische model van de grounded theory (Figuur 1) is het ideaaltype om deze 
kwalitatieve methode toe te passen en wordt getypeerd door het cyclische karakter ervan. 
Nadat de voorbereiding van het onderzoek is afgerond (formulering probleemstelling, 
dataverzamelingsmethode, voorbereiding dataverzameling) kan een eerste ronde van 
dataverzameling gebeuren. Op basis daarvan volgt een eerste open codering en axiaal 
codering om nadien doelgerichter nieuwe data te verzamelen. Deze wordt opnieuw 
geanalyseerd. Na dit proces eventueel nog één of meerdere keren te hebben herhaald, 
zal nadat de analyse is uitgevoerd, de resultaten terug voorgelegd worden aan de 
respondenten, om na te gaan of de analyse overeenkomt met wat de respondenten 
hebben gezegd en bedoeld. 

Het praktijkmodel (Figuur 2) geeft weer hoe volgens Mortelmans (2007) grounded theory het 
vaakst wordt toegepast. Hierbij werkt de onderzoeker in één keer heel zijn dataverzameling 
af. Daarna start de analysefase waarin de onderzoeker eerst zal coderen en vervolgens 
zijn codes zal verwerken in analyses en tot slot een rapport. Deze werkwijze sluit sterk 
aan bij de lineaire opbouw van de kwantitatieve onderzoekscyclus. Volgens Mortelmans 
(2007, p. 358) is deze werkwijze niet problematisch als ze wordt ingebed in de algemene 
kwalitatieve onderzoekscyclus, waarbij de onderzoeker zijn analyse uitvoert met behulp 
van de constant vergelijkende methode. Door steeds opnieuw terug te gaan naar zijn 
gegevens  kan hij nagaan of eerder gevonden resultaten standhouden en zo de categorieën 
verrijkt. De wisselwerking tussen open en axiaal coderen is dus van groot belang. Hieruit 
kan vervolgens een selectieve codering gebeuren.
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Figuur 1. 

onderzoek opzetten

voorleggen aan respondenten

open data verzamelen

gericht data verzamelen

zeer  gericht data verzamelen
axiaal coderen

open coderen 

selectief coderen

rapporteren

ONDERZOEKER IN HET VELDONDERZOEKER AAN HET BUREAU

Theoretisch model naar Mortelmans (2007, p. 357)

Figuur 2. 

onderzoek opzetten

voorleggen aan respondenten

data verzamelen

axiaal coderen

open coderen 

selectief coderen

rapporteren

ONDERZOEKER IN HET VELDONDERZOEKER AAN HET BUREAU

Praktijkmodel naar Mortelmans (2007, p. 359)
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In dit onderzoek wordt op twee manier nagegaan in welke mate en op welke manier 
focusgroepen als katalysator voor lokale kennis kan ingezet worden. De eerste methode 
bestaat uit een ontwerpend onderzoek waarbij de opmaak van het RUP 2060 het ontwerp 
vormt. De werkwijze sluit nauw aan bij het theoretische model uit de grounded theory. 
De linker kolom uit Figuur 1 wordt ingenomen door de ontwerper/planner. Het onderzoek 
start met de opmaak van de procesnota. Deze nota bundelt de onderzoeksvragen, 
formuleert de doelstellingen en beschrijft de procesaanpak. Op basis van deze procesnota 
vindt een eerste dataverzameling plaats via de klassieke focusgroepsgesprekken en 
maquettegesprekken. De vragen in deze ronde worden nog vrij open gehouden. Deze 
fase komt overeen met de open data verzameling uit Figuur 1. Op basis van deze data 
wordt de richtnota gemaakt (open coderen), waarna via de thematische gesprekken zowel 
gerichter data verzameld kan worden als dat ook het voorlopige ontwerp kan voorgelegd 
worden aan de deelnemers van de focusgroepen. Beide aspecten voeden het ontwerp. 
Op het einde van het voorontwerp‑RUP zal het ontwerp nogmaals worden voorgelegd. 
Dit is de fase waarin zeer gericht data wordt verzameld, die overeen komt met de 
terugkoppelingsgesprekken. De verzamelde data wordt verwerkt in het ontwerp waarna 
het gefinaliseerd wordt in het RUP 2060. Alvorens het definitief te laten goedkeuren, wordt 
dit rapport via het openbaar onderzoek voor een laatste keer voorgelegd aan de bevolking. 

De tweede, diepgaande analyse vindt plaats na het ontwerpproces. Hoewel er kan 
gewerkt worden met verkorte transcripties en nota’s (Krueger and Casey, 2000), kies ik om 
een transcriptie‑gebaseerde analyse uit te voeren. Aangezien alle focusgroepen reeds 
hebben plaatsgevonden en er geen nieuwe meer kunnen georganiseerd worden, sluit deze 
werkwijze eerder aan bij het praktijkmodel. Uiteraard is er wel voordeel gehaald uit het 
cyclische onderzoek van het ontwerpend onderzoek. Daardoor vindt deze analyse enigszins 
ook aansluiting bij het theoretische model. De analyse van de focusgroepsgesprekken 
gebeurt op basis van de transcripties en doorloopt een iteratief proces van open 
coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma Nvivo.

Naastliggende tabel (Figuur 3) toont beide analyses en maakt duidelijk op welke manier het 
theoretische en het praktijkmodel van Mortelmans hiervoor inspirerend werken.
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Figuur 3. 

onderzoek opzetten

voorontwerp RUP

richtnota

ontwerpRUP

voorleggen aan respondentenpublicatie RUP

open data verzamelen

gericht data verzamelen

zeer  gericht data verzamelen

ontwerp opzetten (procesnota)

axiaal coderen

open coderen 

selectief coderen

rapporteren

ONTWERPER/ONDERZOEKER IN HET VELDPLANNER/ONTWERPER AAN HET BUREAU PLANNER/ONDERZOEKER AAN HET BUREAU

Samenvattend schema van dataverzameling en analyse.

V.	1.	5.	1.	Organisatie	van	het	case	study	rapport

1. Eerste	output:	RUP	2060	als	non-written	output

Eind 2012 werd het RUP goedgekeurd door de gemeenteraad. Het ging van kracht in het 
voorjaar van 2013. Dit RUP is het resultaat van het ontwerpend onderzoek en kan daarmee 
als een eerste, non‑written output worden beschouwd binnen dit onderzoek.

2. Tweede	output:	rapportering	kwalitatief	onderzoek

De rapportering van het kwalitatief onderzoek is opgenomen in hoofdstuk VI. Het bestaat 
enerzijds uit de kwalitatieve analyse van de case, gestructureerd volgens het sociale en 
ruimtelijke landschap. Vervolgens wordt hierop gereflecteerd vanuit de eigenschappen van 
lokale kennis, het gebruik van focusgroepen en de invloed op het proces.
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V. 2. Situering en analyse van het plangebied
Dit hoofdstuk beschrijft de wijk Antwerpen 2060 vanuit geografisch, historisch, sociaal 
en ruimtelijk perspectief. Het bronmateriaal hiervoor bestaat uit literatuurstudie en 
GIS‑analyse en is vanuit deskresearch tot stand gekomen, aangevuld met beperkte 
terreinbezoeken, als input voor beeldmateriaal. De lezing van de verschillende analysedelen 
zou een omvattend beeld van de wijk moeten geven. Dit soort van analyse is gebruikelijk bij 
aanvang van de opmaak van een ruimtelijk planproces bij de stad Antwerpen. Een globaal 
format wordt aangereikt in het “Handboek ruimtelijke uitvoeringsplannen stad Antwerpen” 
(Stad Antwerpen, 2008), informeel aangevuld met voortschrijdend inzicht doorheen de 
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De analyse zoals in dit hoofdstuk opgenomen 
is opgemaakt in functie van RUP 2060, met uitzondering van de historische situering. De 
voorliggende analyse is ook opgenomen in de richtnota van het RUP. Deze analyse zal ik 
ook gebruiken als input voor de focusgroepsgesprekken. Tijdens de voorbereiding zorgen 
ze voor inspiratie bij het opstellen van de vragen en tijdens de gesprekken worden de GIS‑
kaarten gebruikt om objectieve cijfers over de wijk te tonen en de discussie te voeden. 

V. 2. 1. Geografische	ligging

Antwerpen 2060 (lees: twintig zestig) situeert zich in het noordelijk gedeelte van 
de negentiende‑eeuwse gordel van Antwerpen. Spoor Noord en Spoor Oost (m. n. 
Ellermanstraat, Viséstraat, Touwstraat en Vlagstraat) vormen de noordelijke grens van het 
plangebied. De oostelijke begrenzing valt min of meer samen met de grens tussen district 
Antwerpen en district Borgerhout en bestaat uit de straten Helmstraat, Van Monfortstraat, 
Groeningerplein, Kortrijkstraat. De as Gemeentestraat‑Carnotstraat in het zuiden en de 
Italiëlei in het westen vormen de andere grenzen. Het gebied zelf kan grosso modo worden 
ingedeeld in de wijken Amandus‑Atheneum en Stuivenberg.

Kaart 7. Antwerpen 2060 met aanduiding van stadsdeel, wijken en buurten.
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V. 2. 2. Historische situering van 2060

De historische situering omvat de beknopte ontstaansgeschiedenis van de wijk. Deze 
analyse is zowel interessant om de huidige morfologie van de wijk te begrijpen als om de 
actuele socio‑economische situatie te kunnen kaderen. Zo geeft de analyse inzicht in onder 
meer de wegenstructuur van de wijk en het dense weefsel met de vele stegen en gangen 
die de wijk karakteriseren. Uit deze historische analyse wordt ook duidelijk dat de wijk 
steeds een aantrekkingspool is geweest voor sociaal en economischer zwakkere mensen en 
dit dan ook deel uitmaakt van de identiteit van de wijk. Daarnaast wordt verklaring gegeven 
aan  de grote hoeveelheid aan gemeenschapsvoorzieningen. 

V. 2. 2. 1. De Spaanse Wallen als grens van de stad
Als deel van de 19de‑eeuwse gordel van Antwerpen is de wijk 2060 voornamelijk gebouwd, 
en ook onmiddellijk volgebouwd, gedurende de 19de eeuw, na het slechten van de 
zestiende‑eeuwse Spaanse Wallen. Deze bevonden zich ter hoogte van de huidige Leien 
en werd aan de buitenzijde omzoomd door een 585 meter brede zone non aedificandi, 
het schootsveld. Daarbuiten bevond zich niets dan landbouwgebied en enkele lusthoven 
(De Brabander, 1988). De Turnhoutsebaan, als invalsweg naar de stad, is reeds af te lezen 
op de Ferrariskaart (1777). Errond bevindt zich een matige bebouwing, gevormd door de 
gehuchten Borgerhout en Sint‑Willibrordus (Vanmaele, 1992). Halverwege Borgerhout en de 
stadspoort vormt de bebouwing aan en rond de Dambruggestraat een faubourg in tweede 
orde (Blondeel, 2001). Het is een trekpleister voor mensen en groepen die zowel Antwerpen 
als Borgerhout niet binnen kunnen of willen. De Dambruggestraat is de enige noord‑
zuidverbinding en heeft een opmerkelijke densiteit. Deze tangentiële beweging maakt de 
relatie gehucht‑gehucht mogelijk. Het is een route vlakbij de stad, die haar tegelijk ontwijkt 
(Blondeel, 2001). 

In de 19de eeuw nam de Antwerpse bevolking snel toe, zowel door geboorte als door 
migratie van het platteland naar het stedelijk centrum. Terwijl er in de eerste decennia van 
de negentiende eeuw intra muros enigszins nog voldoende leefruimte was, kwam deze na 
1840 sterk onder druk te staan. Er was behoefte aan basisvoorzieningen zoals elektriciteit, 
water, gas en aan publieke diensten zoals scholen, ziekenhuizen, politiekantoren en 
brandweerkazernes. Alhoewel het omwille van de militaire erfdienstbaarheden verboden 
was om binnen een straal van 585 meter van de stadsomwalling te bouwen, begon men dit 
vanaf dan toch te doen (Vanmaele, 1992). Deze bouwwerken werden opgetrokken zonder 
stedenbouwkundig plan, wat te merken is aan hun willekeurige inplanting. Bovendien was 
de kwaliteit van de woningen ondermaats, met hygiënische wantoestanden tot gevolg. Het 
gebied trok bijgevolg bewoners uit de laagste sociale klassen aan.

V. 2. 2. 2. Afbraak	Spaanse	Wallen:	ontwikkeling	van	de	negentiende-eeuwse	gordel
Tussen 1860 en 1865 vond de sloop van de Spaanse Wallen plaats. Ze werden vervangen 
door de Brialmontomwalling, gelegen ter hoogte van de huidige Singel/Ring. Met het 
slechten van de Wallen viel ook het bouwverbod weg in het schootsveld, nu gekend als 
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de 19de‑eeuwse gordel. Hierdoor kon de sterke bevolkingstoename opgevangen worden 
wat ertoe leidde dat het gebied op veertig jaar tijd volledig werd volgebouwd. Afhankelijk 
van de plaats in de gordel was de bebouwing gericht op een specifieke doelgroep. Zo werd 
het zuidelijke deel van de gordel voornamelijk ontwikkeld voor de meer kapitaalkrachtige 
bevolking. De bebouwingsstructuur kenmerkt zich als ordelijk en doordacht. De drassige 
gronden in het noordelijke deel werden voorzien voor de minder kapitaalkrachtigen, zoals 
ingeweken boeren en arbeiders. Dit gebied werd volgebouwd zonder een overkoepelende 
visie of voorafgaand stedenbouwkundig plan (Vanmaele, 1992). De bestaande agrarische 
perceels‑ en veldwegenstructuur vormden de basis voor de verstedelijkingsstructuur. 
Veldwegen werden straten, landbouwpercelen werden verkaveld en bebouwd. Om een 
maximale bebouwingsgraad te krijgen werden er, daar waar mogelijk, beluiken ingepast. 
Een onwillekeurige bouwblokkenstructuur met een mix van grote, maar vooral ook 
kleinere, onregelmatige bouwblokken leidden tot het dichte weefsel van 2060 zoals het 
nu is. De goedkopere binnengebieden werden benut voor publieke voorzieningen, zoals 
onder meer de Heilig Hartkerk, het badhuis, en meerdere scholen; infrastructuur, zoals 
een gasinstallatie; of andere programma’s die niet langs de straatkant gelegen moesten 
zijn of waarvan het niet wenselijk was omwille van hun beeldkwaliteit (De Meulder and al., 
2001). Borgerhout en Stuivenberg werden gemengde en volkse woon‑werkbuurten nabij 
de haven. Kleine en middelgrote bedrijven vestigden zich in het reeds dense woonweefsel 
van kleine arbeiderswoningen. Deze morfologische en functionele mix is er tot op vandaag 
aanwezig.

V. 2. 2. 3. Plan van Bever
Het Plan van Bever, voor de zone van de afgebroken Spaanse Wallen, vormt de enige 
uitzondering op de spontane, planloze ontwikkeling van het gebied. Het plan bevat de 
ontwikkeling van de Leien en het aangrenzende gebied. Deze ontwikkeling contrasteert 
aanzienlijk met de bebouwing uit de speculatieve verstedelijkingsgolf. Het plan wordt 
gevormd door gelijkmatige bouwblokken, met regelmatige kavels. Door de nabijheid van 
de haven en de spoorweg kennen de bouwblokken een gemengde invulling met woningen, 
handel, nijverheid en ambacht (Lombaerde, 1993). 

V. 2. 2. 4. Overheidsaandacht
Sinds haar ontwikkeling kampt Antwerpen 2060 met een duidelijke sociale achterstelling 
en een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. Dit zorgt voor een verhoogde beleidsaandacht. 
Tussen 1860 en de Tweede Wereldoorlog wou men tegemoet komen aan de materiële 
zorgen van de bewoners, wat resulteerde in de inplanting van publieke gebouwen, 
waaronder verschillende scholen, een bibliotheekfiliaal, een voor zijn tijd vernieuwend 
en modern ziekenhuis en een openbare bad‑ en zweminrichting (Plomteux and Steyaert, 
1989). Daarnaast werden er ook veel sociale woningen gebouwd. De omvorming van het 
Stuivenbergkerkhof naar het Stuivenbergplein zorgde voor een grote, groene ruimte. 
Naast deze infrastructurele ingrepen door de overheid wijzen ook de straatnamen als 
Spaarzaamheidstraat en Nijverheidstraat, op de inspanningen van het bestuur om de 
ongeschoolde arbeidersklasse op te voeden.
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V. 2. 3. Hedendaagse weefselstructuur 

De bespreking van de actuele weefselstructuur gebeurt aan de hand van de GIS‑analyse 
die de dienst omgevingsinformatie van stad Antwerpen maakte bij aanvang van het 
RUP‑proces voor Antwerpen 2060. De GIS‑analyse baseert zich op gegevens die in 2010 
beschikbaar waren. Gelijkaardige analyses worden steeds bij aanvang van een ruimtelijk 
project gemaakt door deze dienst. De reden waarom deze GIS‑analyse wordt opgenomen 
in dit onderzoek is drieledig. Ten eerste geeft het aan de hand van de harde variabelen 
die voorhanden zijn een beschrijving van het sociale en het ruimtelijke landschap. Tegelijk 
geeft het inzicht in de data waarover de stad beschikt en welke normen ze hanteert bij 
analyses. Op de gebruikte methodologie ga ik in de volgende paragraaf dieper in. Tot 
slot wordt deze analyse in het volgende deel van dit onderzoek gebruikt, wanneer de 
focusgroepsgesprekken worden geanalyseerd. De GIS‑analyse wordt hierbij vergeleken met 
de lokale kennis die uit de focusgroepsgespekken komt, zodat duidelijk wordt in welke mate 
de lokale kennis verschilt van de gekende, harde variabelen. 

V. 2. 3. 1. Antwerpse	methodologie	voor	kwantitatieve	analyse	van	het	lokale	
voorzieningenniveau
Het voorzieningenonderzoek van de stad Antwerpen gebeurt op twee niveaus, met elk 
een specifieke werkwijze. Bij de bovenlokale (publieke) voorzieningen (musea, podia, 
bioscopen, buitengewoon onderwijs, volwassenonderwijs, hoger onderwijs, hotels en 
religies…) spelen vooral bereikbaarheid en ambities een grote rol. Ambitie verwijst naar 
de norm of het richtcijfer die het beleid oplegt voor de voorziening. De ambitie voor 
basisonderwijs is bijvoorbeeld dat ieder kind binnen een bereik van 400 meter van de 
school een plaats moet hebben in een school. Bij de lokale, publieke, woonondersteunende 
voorzieningen (groen, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn, handel) speelt loopafstand 
een grote rol. Een kwantitatieve tekortenanalyse geeft een ordegrootte van tekorten weer 
en beperkt zich tot de relatie tussen loopafstanden en draagkracht, maakt abstractie van 
ruimtelijke kwaliteit, gebruik en beeld. De tekortenanalyse van de lokale voorzieningen 
bestudeert het stadsdeel Antwerpen Noord (2060) en de wijken Amandus‑Atheneum en 
Stuivenberg (stad Antwerpen, 2010).

Het bepalen en oplossen van de tekorten gebeurt aan de hand van twee benaderingen. 
De eerste benadering toont aan de hand van een GIS‑model tekortzones per voorziening 
op basis van loopafstand (buurt, wijk, stadsdeel). In samenspraak met de respectievelijke 
stedelijke afdelingen is voor elke lokale voorziening beslist op welk niveau (buurt, wijk, 
stadsdeel) de voorziening functioneert. Aan de hand van dit niveau krijgt de voorziening 
in het GIS‑model een bepaald bereik/buffer (resp. 400, 800 of 1600m) die rekening houdt 
met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, …) en oversteekplaatsen. Een 
gebied dat buiten dit bereik valt, wordt aangeduid als tekortzone. Het beleid kan zo de 
voorzieningen evenwichtig spreiden op basis van loopafstand.
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Niveau Afstand (m) Oppervlakte

Pleinen 50 – 400 0,1 – 5

Buurtgroen 150 – 400 0,5 – 5

Wijkgroen 400 – 800 5 –10

Stadsdeelgroen 800 – 1.600 10 – 60

Stadsgroen 1.600 – 3.200 60 –200

Stadsrandgroen 3.500 – 5.000 200 – 300 +

Tabel 8. Referentiekader voor formele open ruimtes (stad Antwerpen, 2010)

De tweede benadering bestaat uit een analyse op basis van de draagkracht van de 
voorziening. Dit brengt de bevolkingsdichtheid van een wijk of stadsdeel mee in rekening 
en relateert de mogelijke bezettingsgraad of de oppervlakte van de voorziening aan de 
bevolking van de wijk of stadsdeel. De norm (sommige voorzieningen hebben inwoners‑
gerelateerde‑normen) of het stedelijk gemiddelde wordt dan als referentiewaarde gebruikt 
om te bepalen hoeveel (aantal of oppervlakte) voorzieningen er tekort zijn per wijk of 
stadsdeel.

V. 2. 3. 2. Sociale structuur
Antwerpen 2060 heeft een hoge bevolkingsdichtheid. In de wijk wonen 39714 mensen, 
wat een inwonersdichtheid oplevert van 18793 inwoners per vierkante kilometer 
(Kaart 44). Daarmee is het, na Borgerhout, de meest dichtbevolkte wijk van Antwerpen. Het 
bevolkingsaantal blijft ook toenemen. In 2007 kende de helft van de buurten een positieve 
instroom van inwoners. Alleen het noorden van Atheneum‑Amandus, Stuivenbergplein en 
‑ziekenhuis kenden een uitstroom van inwoners (Kaart 9). Meer dan de helft van de mensen 
die in Antwerpen 2060 woont, is van buitenlandse afkomst (Kaart 10). Ondanks dat de 
meerderheid van hen van Turkse of Marokkaanse origine is (Kaart 11), komt er ook een grotere 
stroom van Polen en Oost‑Europeanen op gang. Het hoge aantal nationaliteiten is significant. 

Kaart 8. Bevolkingsdichtheid (2008)
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Kaart 9. Migratiesaldo (2007)

Kaart 10. Aandeel allochtonen van buiten EU (2008)

Kaart 11. Aandeel Turken en Marokkanen (2008)
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De socio‑demografische cijfers geven het beeld van een achtergestelde wijk. Bijna 16% van 
de inwoners van 2060 bestaat uit niet werkende werkzoekenden, wat de slechtste score is 
binnen heel Antwerpen (stedelijk gemiddelde: 8,5%) (Kaart 13). Daarmee samenhangend 
heeft de wijk ook het laagste gemiddelde inkomen van heel de stad Antwerpen: 8.833 
euro. De wijk Stuivenberg scoort nog lager dan Amandus Atheneum. Op kaart (Kaart 13) is 
een duidelijk hoger gemiddeld inkomen af te lezen in de buurten Duboistraat, Atheneum, 
Offerandestraat, St. Willibrordus en Laar. Ook de kansarmoede‑index ligt in het gehele 
projectgebied zeer hoog (tussen de 16 en 18 punten) vergeleken met de stad (10 punten).

Kaart 12. Aandeel niet-werkende werkzoekenden (2008)

Kaart 13. Gemiddeld inkomen per inwoner(2004)
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Naar type huishoudens valt het op dat alleenstaanden vooral in de wijk Amandus‑
Atheneum gevestigd zijn (Kaart 14). Met 62% alleenstaanden scoort deze wijk opmerkelijk 
hoger dan Stuivenberg en het stedelijke gemiddelde van 46%. Meer dan een vijfde van 
de gezinnen zijn middelgroot (4 of meer gezinsleden) tot groot (6 of meer gezinsleden) in 
de wijken Stuivenberg en Borgerhout Intra Muros met een uitschieter in de buurt van het 
Stuivenbergplein (26%), t.o.v. 14% in de stad en 9% in Amandus‑Atheneum (Kaart 15).

Qua leeftijdsverdeling en geslacht toont het projectgebied opmerkelijke cijfers (Kaart 
16), (Kaart 17) en (Kaart 18). Na Borgerhout kent Antwerpen 2060 het hoogste aandeel 
minderjarigen (bijna 25%) en het laagste aandeel 65‑plussers (12%) van de stad Antwerpen. 
Het is dus een jonge wijk. De kaarten tonen aan dat verhoudingsgewijs meer kinderen en 
jongeren in Stuivenberg (bijna 30%) en meer bepaald in de buurt van het Stuivenbergplein 
(bijna 35%) wonen. Meer dan 70% van de bevolking in de wijk Amandus‑Atheneum heeft 
de actieve leeftijd, met name 18 tot 64‑ jarigen. Opvallend is ook de hoge aanwezigheid 
van mannen in Antwerpen Noord. aan het Stuivenbergplein, de Offerandestraat en Sint 
Willibrordus schommelt het aandeel mannen rond het gemiddelde.

Kaart 14. Aandeel alleenstaanden (2008)

Kaart 15. Aandeel middelgrote en grote gezinnen (2008)
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Kaart 16. Aandeel mannen (2008)

Kaart 17. Aandeel min 18- jarigen (2008)

Kaart 18. Aandeel actieve leeftijd, 18-64 jarigen (2008)
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V. 2. 3. 3. Ruimtelijke structuur

1. Wonen

Antwerpen 2060 kent een hoge woondichtheid. Het aantal woningen per hectare is met 
uitzondering van de buurt rond het Stuivenbergziekenhuis, overal hoger dan 75 woningen 
(Kaart 19). Het is een dense wijk, ook in de stedelijke context, aangezien het stedelijk 
gemiddelde 41,5 woningen per ha bedraagt. Deze hoge densiteit heeft effect op de open 
ruimte en het groen in de bouwblokken. Op de overeenkomstige kaart (Kaart 20) valt 
onmiddellijk op hoe dicht bebouwd het gebied is, met weinig privaat groen. In het zuidelijke 
deel van het projectgebied is er meer privaat groen dan in het noordelijke deel.

Er is een veelzijdig patrimonium van woningen en appartementen aanwezig in de wijk (Kaart 
21). Het aandeel appartementen ligt hoger in de buurten langsheen de Leien. De buurten 
Stuivenberg‑ Ziekenhuis en St.‑Willebrordus hebben een groter aandeel eengezinswoningen, 
respectievelijk 54% en 46%. Alle buurten in het projectgebied tellen veel kleine woningen 
(minder dan 85m² bewoonbare oppervlakte) (Kaart 22). Enkel in de wijken Stuivenberg‑
Ziekenhuis en St.‑Willebrordus loopt het aandeel grote woningen op tot 15% (Kaart 23). 

Kaart 19. Woondichtheid (2004)

Kaart 20. Bebouwing, onbebouwde ruimte en privaat groen
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Kaart 21. Woningtypologie (2007)

Kaart 22. Aandeel kleine woningen (2001)

Kaart 23. Aandeel grote woningen (2001)
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Het aandeel bewoners‑eigenaars in de wijk ligt beduidend lager dan het stedelijk 
gemiddelde, waardoor er dus veel huurders in de wijk wonen (Kaart 24). Enkel in de buurt 
rond het Stuivenbergziekenhuis wonen er tot 60% eigenaars in hun eigen woning.

Er zijn heel wat sociale woningen in Antwerpen‑Noord, maar ongelijk gespreid (Kaart 25). 
De hoogste aandelen komen voor in de buurten rond het Stuivenbergplein (tot 29%) en 
de buurten Potgieterstraat, de Zavel en Dambruggestraat‑Noord. 94% van alle sociale 
woningen zijn huurwoningen.

Kaart 24. Aandeel woningen bewoond door eigenaar (2001)

Kaart 25. Aandeel sociale huurwoningen (2009)
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2. Handel en horeca

In de wijk Amandus‑Atheneum zijn, op basis van de stedelijk normen, geen tekorten op te 
merken van bepaalde lokale handelsfuncties (Kaart 26). Er is eerder een overaanbod van 
supermarkten en cafés. In de wijk Stuivenberg bestaat er alleen een tekort aan banken. 

Kaart 26. Handelsvoorzieningen (2010) 

3. Gemeenschapsvoorzieningen

Ondanks de vele scholen in de wijk zijn er, omwille van de grote hoeveelheid kinderen die 
er wonen, toch nog tekorten aan twee basisscholen, een middenschool, een muziekschool 
en een kunstacademie (Kaart 27) en (Kaart 28). Daarnaast zijn er nog drie bijkomende kribbes 
nodig. Met deze cijfers heeft Antwerpen 2060 het grootste tekort van alle stadsdelen. Ook 
is er nog nood aan zowel een jeugdcentrum (0,7 tekort) als een fuifruimte (uitbreiden met 
50m²).

Antwerpen Noord heeft theoretisch nog 2.500m² sportoppervlakte sporthal nodig (of 1,5 
tekort) om deze norm te halen. Volgens de berekeningen ontbreken er nog 167 zitplaatsen 
van een cultuur‑ en ontmoetingscentrum (0,4 tekort). Bibliotheken en dienstencentra zijn 
er dan weer wel voldoende. De kaart met gebedshuizen toont een zekere concentratie van 
moskeeën in de Seefhoek en Stuivenberg (Kaart 29).
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Kaart 27. Lokale publieke voorzieningen in de bebouwde ruimte (2010)

Kaart 28. Tekorten bebouwde voorzieningen: onderwijs en jeugd (2007)

Kaart 29. Gebedshuizen (2010)
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4. Bedrijven en kantoren

Een correcte inventaris van bedrijven en kantoren ontbreekt. De onderstaande kaart is 
daarom enkel richtinggevend (Kaart 30). Daarop is wel een tendens waarneembaar dat deze 
functies zich hoofdzakelijk bevinden in het noordelijk deel van 2060 en dan voornamelijk ten 
noorden van Houwerstraat, Lange Dijkstraat. Daarnaast is er een concentratie van bedrijven 
rond de John Martin‑site (Tulpstraat). Andere bedrijven die ook in het studiegebied 
voorkomen zijn: lokale groothandel, kleine activiteiten met technische achtergrond, zoals een 
drukkerij, schrijnwerkerij,… Ook langs de Artiestengang is er een concentratie van creatieve 
activiteiten als gevolg van de nabijheid van Sint‑Lucas Hogeschool. 

Kaart 30. Bedrijfspanden en handelspanden (2007)

5.	Recente	en	toekomstige	overheidsinvesteringen	

Om de achterstelling van dit gebied weg te werken werd er sinds het einde van de jaren 
1990 door het Antwerpse bestuur fors geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur zowel in 
het gebied als in de nabijheid ervan. De heraanleg van park Spoor Noord en de renovatie 
en uitbreiding van het Centraal Station zijn net buiten het projectgebied gelegen. 
Impulsprojecten in het gebied zijn onder meer de vestiging van de centrale bibliotheek van 
Antwerpen (de Permekebibliotheek) langs het De Coninckplein, het Designcentrum|De 
Winkelhaak langs de Offerandstraat en de heraanleg van straten en pleinen. Daarnaast 
investeerde de stad ook sterk in het woonpatrimonium via het grond‑ en pandenbeleid 
van het stedelijk vastgoedbedrijf AG VESPA. Sinds 2004 zijn via dit instrument al heel wat 
woningen en appartementen gebouwd en gerenoveerd (Kaart 31). Deze woningen richten 
zich voornamelijk op jonge gezinnen en tweeverdieners en hebben tot doel om meer 
kapitaalkrachtigen in de wijk aan te trekken. Een analyse uit 2013, opgemaakt door de 
stad Antwerpen (Stad Antwerpen, 2013), bevestigt dat deze impulsprojecten hun doelstelling 
om, met deze woningen, jonge gezinnen en alleenstaanden aan te trekken ook realiseren. 
Meer dan 75% van de Vespa‑bewoners is immers jonger dan 40 jaar. Het gaat daarbij ook 
voornamelijk om personen van Belgische afkomst (91%).Daarnaast vormen deze punctuele 
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ingrepen, die een hoogstaande architecturale kwaliteit nastreven, een verhoging van de 
beeldkwaliteit van de buurt en zouden ze een katalyserend effect moeten hebben op de 
vernieuwing van de ruimere omgeving (Borret, 2016). Zo zou het naastliggende eigenaars 
moeten stimuleren om ook te investeren in hun eigendom.  

Een andere strategische woonvernieuwing gebeurt via bouwblokprojecten. Dit zijn 
perceelsoverschrijdende projecten die via punctueel ingrijpen in het stedelijk 
bouwblokkenweefsel een kwalitatieve stedelijke vernieuwing beogen (Wuyts and Pittillion, 
2008). Door de ontwikkelingspotenties van aan elkaar grenzende percelen samen te 
bekijken is er vaak meer mogelijk dan de ontwikkeling van de individuele percelen. Deze 
projecten hebben tot doel om het bouwblok ruimtelijk beter te structureren waardoor de 
leefomgeving en de leefbaarheid – het sociaal‑cultureel en economisch functioneren – 
zichtbaar verbetert. In het gebied zijn er verschillende van deze bouwblokprojecten 
gerealiseerd, waaronder de projecten aan het Sint‑Jansplein, tussen de Lange van 
Bloerstraat en Violetstraat en langs de Schaafstraat. 

Kaart 31. Geplande en gerealiseerde projecten van het grond- en pandenbeleid van AG VESPA (2010)
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6. Morfologie

De hoge bevolkingsdichtheid vertaalt zich in een hoge bebouwingsdichtheid, met 
meer dan 75 woningen per hectare (stedelijk gemiddelde bedraagt 41,5 wo/ha). De 
grote uitzondering hierop is de Stuivenbergbuurt omwille van de aanwezigheid van het 
Stuivenbergplein, dat een groot deel van de buurt inneemt. De kaart die de bebouwing, de 
open ruimte en het groen in bouwblokken toont, brengt de beperkte groene, open ruimte 
duidelijk in beeld (Kaart 32). Het Sint‑Jansplein, het De Coninckplein, het Stuivenbergplein 
en enkele kleinere pleintjes, meestal rond sociale woningbouwprojecten, vormen 
de uitzondering hierop. De binnengebieden van de bouwblokken zijn vaak volledig 
volgebouwd door achterhuizen, koterijen, ateliers en magazijnen. Ook op perceelsniveau is 
er weinig onbebouwde ruimte. 

Kaart 32. Bebouwing, open ruimte en groen in bouwblokken (2009)

De bebouwde ruimte bestaat voor het merendeel uit woningen. In het noordwesten 
is er een concentratie terug te vinden van loodsen en magazijnen omwille van de 
havenactiviteiten die tijdens de ontwikkeling van het gebied nog veel dichter bij de stad 
gelegen was, daar waar nu het Eilandje is gevestigd. 

Heel wat panden vertonen lichte bouwfysische gebreken (Kaart 33). Als niets ondernomen 
wordt om de kwaliteit van de panden te verbeteren, kunnen deze verglijden naar 
slechte kwaliteit. Het aandeel leegstaande en verwaarloosde panden scoort in het 
hele projectgebied erg hoog en ver boven het stedelijk gemiddelde van 0,6 % (Kaart 
34). De leegstand per pand komt verspreid over de verschillende bouwblokken voor. 
Concentraties zijn te bemerken langsheen de as Diepestraat‑Handelstraat en in de Lange 
Beeldekensstraat.
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Kaart 33. Bouwfysische toestand van de panden (2007)

Kaart 34. Partiële en volledige leegstaande gebouwen (2007) 
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Antwerpen 2060 kenmerkt zich door de veelheid aan stegen en gangen, als gevolg van 
de speculatieve wildgroei op het einde van de 19de‑ en begin 20ste eeuw (Kaart 35). De 
typologie van de stegen verschilt sterkt op basis van hun statuut (openbaar of privaat), 
de toegang (als deel van het stratenpatroon, overbouwd of verhuld achter een poort) 
en het aantal woningen die er langs gelegen zijn. Doordat ze in het binnengebied van 
het bouwblok liggen, hebben de woningen in de celwand vaak slechts een beperkte 
buitenruimte. 

Kaart 35. Aanduiding van de nog bestaande en verdwenen stegen en gangen (2010)

Ondanks het nieuwe park Spoor Noord hebben de wijken Stuivenberg en Amandus‑
Atheneum nog altijd een tekort aan formeel groen (resp. 44,2 ha en 43,3 ha tekort) (Kaart 
36). Buiten het Stuivenbergplein en het Zuster der Armenplein is er geen formeel groen 
in het projectgebied. De bereikbaarheid tot formeel groen scoort minder slecht dan het 
tekort. Door de grootte van het park Spoor Noord reikt de invloedssfeer ervan tot ver in de 
wijk waardoor de tekortzone aan formeel groen zich beperkt tot de Stationsbuurt en de 
omgeving van de Kerkstraat. De vele tientallen pleintjes kunnen het tekort aan open ruimte 
niet verhelpen. 

Met een tekort van 1,3 ha heeft Stuivenberg het grootste tekort aan speelruimte van alle 
Antwerpse wijken (Kaart 37). Antwerpen Amandus doet het met een tekort van 1ha iets 
beter maar ok daar zijn er nog grote investeringen noodzakelijk. Als de speelterreinen 
in Spoor Noord worden meegeteld, dan heeft het stadsdeel 2060 nog altijd een tekort 
van 1,8 ha. De tekortzones bevinden zich aan Spoor Oost en de Stationsomgeving. De 
buurtsportterreinen scoren iets beter, vanwege het Stuivenbergplein, alleen in Amandus‑
Atheneum is er maar een klein tekort (0,8 ha). De tekortzone ligt aan Spoor Oost 
(Stuivenbergziekenhuis). Zelfs op stadsdeelniveau (door het grote buurtsportterrein Spoor 
Noord) is er geen tekort.

Theoretisch is er ook een tekort aan volkstuinen (8 ha in 2060) vermits er geen volkstuin 
aanwezig is in Antwerpen Noord. Ook de hondenloopzones scoren slecht in het gebied ( 0,8 
ha tekort in totaal) (Kaart 38). 
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Kaart 36. Bereik van pleinen en van buurt- en wijkgroen (2010)

Kaart 37. Speelterreinen en buurtsportterreinen met aanduiding van tekortzones (2010)

Kaart 38. Hondenloopzones en volkstuinen met aanduiding van tekortzones (2010)
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De objectieve toestand van het gebruik van straten en pleinen wordt gemeten door het 
aantal sluikstortmeldingen, de hoeveelheid zwerfvuil en de aanwezigheid van urinoirs, 
sorteerstraatjes, papiermanden en glascontainers (Kaart 39) en(Kaart 40). Het aantal 
sluikstortmeldingen is hoog in Antwerpen‑Noord. Samen met de stationsomgeving halen 
deze buurten de hoogste cijfers van de stad. Zeven van de veertien buurten binnen het 
projectgebied hebben meer dan 300 meldingen voor 2008. De papiermanden staan 
goed verspreid op de pleinen, speelterreinen en parken. Alleen enkele winkelstraten 
(Offerandestraat en Handelstraat) zijn goed bedeeld met papiermanden, de Van 
Wezenbeekstraat heeft er heel weinig. De glascontainers zijn ook gespreid over het gebied. 
Op dit moment is er ook maar 1 sorteerstraatje (in het Park Spoor Noord), waar restafval, 
gft, pmd, papier en glas kan ingezameld worden. AN 2060 kent 6 openbare urinoirs, 
waarvan de helft tijdelijke plaszuilen zijn, die blijkbaar nog ontoereikend zijn. 

Kaart 39. Urinoirs, papiermanden, sorteerstraatjes en glascontainers (2009)

Kaart 40. Sluikstortmeldingen (2008)
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V. 3. Situering case RUP 2060: aanleiding en context
In dit deel wordt de case RUP 2060 gekaderd binnen het Antwerpse ruimtelijke beleid. 
Hierbij wordt ingegaan op de politieke en administratieve context zodat een algemeen 
beeld wordt meegegeven over hoe het Antwerpse bestuur tegenover stadsontwikkeling 
staat en hoe ruimtelijke ordening binnen de stedelijke administratie is georganiseerd. 
Vervolgens worden de belangrijkste beleidsnota’s toegelicht die voorafgaan aan de opmaak 
van RUP 2060. Het gaat hierbij over “Beleidsvisie Atheneumbuurt. Thuis in ’t hart van 
de stad” (Planningscel, 2004), het bijzonder plan van aanleg Antwerpen Noord Oost (Stad 
Antwerpen and D+A Consult, 2006), het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s‑RSA) 
(Stad Antwerpen, 2006b) en het bestuursakkoord 2007‑2012 (Stad Antwerpen, 2006a). Dit deel 
eindigt met de situering van de opstart van het RUP 2060‑proces. 

V. 3. 1. Politieke	en	administratieve	context

Alvorens in te zoomen op de wijk 2060 wordt eerst het algemene Antwerpse politieke en 
administratieve klimaat beschreven, waarvoor ik me baseer op het doctoraatsonderzoek 
van Pieter Van den Broeck (2010). In dit onderzoek, over de socio‑technische dynamiek 
in het ‘eerste kwartier’ in Antwerpen, stelt Van den Broeck dat vanaf begin jaren 2000 
de sociale stadsontwikkeling die tot dan typerend was voor Antwerpen, verschuift naar 
een meer middenklasse gericht beleid. Deze verschuiving hangt samen met een grondige 
vernieuwing van de Antwerpse beleidsploeg in 2003, ten gevolge van de zogenaamde VISA‑
crisis en waarbij Patrick Janssens, Leona Detiège vervangt als burgemeester. 

Antwerpen kent reeds een lange en rijke planningstraditie, met onder meer Stad aan 
de Stroom in de jaren 1990 maar met het aantreden van burgemeester Janssens krijgt 
stadsontwikkeling, gekoppeld aan een city‑marketing, een prominente plaats binnen 
het stedelijke beleid (Van den Broeck, 2010). De nadruk bij deze stadsontwikkeling wordt 
gelegd op de realisatie van duurdere woningen, het opwaarderen van de publieke ruimte, 
het optimaliseren van voorzieningen en het aantrekken van enkele functies met een 
positieve, bovenlokale aantrekkingskracht (Van den Broeck, 2010). Dit is ook te merken in het 
ruimtelijk beleid voor de wijk 2060 waarbij het accent verlegd wordt naar het aantrekken 
van tweeverdieners, het verdringen van imagoverlagende winkels en het aantrekken 
van creatievelingen (Stad Antwerpen and D+A Consult, 2008). Ook de impulsprojecten, zoals 
de woonprojecten van het grond‑ en pandenbeleid van AG VESPA, de realisatie van het 
designcenter|De Winkelhaak, de verhuis van de centrale Antwerpse bibliotheek naar het 
De Coninckplein en tal van flankerende sociale maatregelen, zijn hier het gevolg van.

Deze vernieuwde aandacht heeft ook effecten op de organisatie van de stedelijke diensten. 
Zo wordt in 2003 het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten 
(AG VESPA) opgericht. Dit vehikel zal een belangrijk instrument worden om, binnen de 
strategie die de stad uitbouwt in het kader van stadsontwikkeling, mee te bouwen aan 
een leefbare stad. Daarnaast is er ook de oprichting van het gewoon gemeentebedrijf 
Gemeentebedrijf Planningscel. Dat zal in 2007 omgevormd worden tot het autonoom 
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gemeentebedrijf stadsplanning Antwerpen (AG STAN), waardoor het (nog) meer autonomie 
kreeg in personeelsbeleid, financiën en bevoegdheden, via een eigen raad van bestuur (Van 
den Broeck, 2010). 

Deze evolutie van een sterke focus op stadsontwikkeling, die gepaard gaat met meer 
autonomie voor de stedelijke administratie bevoegd voor planning, heeft duidelijke 
gevolgen voor de positie van de stedelijke planners. Als gebiedsregisseur kunnen ze 
rekenen op een groot vertrouwen van het beleid, wat hen een duidelijke macht geeft 
binnen het proces (Van den Broeck, 2010). Zij beslissen voor een groot deel zelf welke 
stakeholders wanneer, gedurende het proces worden betrokken en welke kennis er 
voorrang krijgt op andere. 

Samen met de verautonomisering van stadsontwikkeling volgt het college het 
besluitvormingsproces nauwer op (Van den Broeck, 2010). De totstandkoming van het 
“Handboek ruimtelijke uitvoeringsplannen Antwerpen” (Stad Antwerpen, 2008) is hiervan 
een duidelijk voorbeeld. Dit handboek, dat uitgebreider wordt besproken in paragraaf 
V. 3. 2. 2 “Voorgeschreven procedure stad Antwerpen voor opmaak RUP”, p. 151), schrijft een 
geijkt procesverloop voor alle gemeentelijke RUP’s voor, waarbij doorheen het proces 
verschillende terugkoppelingsmomenten zijn opgelegd naar het college. 

V. 3. 2. Het ruimtelijk uitvoeringsplan als planningsinstrument 

De procedure voor de opmaak van een RUP is vastgelegd in artikel 2.2.13 en volgende 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse Regering op 15 mei 2009. Aanvullend hierop heeft de stad Antwerpen voor de 
opmaak van haar gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen het “Handboek ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van de stad Antwerpen” (Stad Antwerpen, 2008) uitgewerkt. De 
belangrijkste bepalingen uit beide documenten worden hieronder toegelicht. Vervolgens 
zal dieper ingegaan worden op de specifieke procesarchitectuur van RUP 2060, op basis 
van de verschillende fasen die beschreven zijn in het Handboek: procesnota, richtnota, 
voorontwerp, ontwerp, en tot slot, het RUP zelf. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is een vrij nieuw planningsinstrument en komt in de plaats 
van het bijzonder plan van aanleg (BPA) (Vekeman, 2004). Voor Antwerpen gebeurt dit 
in 2006, het jaar dat de stad ontvoogd werd. Het belangrijkste verschil tussen beide 
instrumenten is dat BPA’s gelden als een verfijning van het gewestplan en RUP’s moeten 
bijdragen tot de uitvoering van de visie van de respectievelijke structuurplannen. 
Tegelijk met de goedkeuring van het RUP wordt het gewestplan voor het betreffende 
plangebied opgeheven. Inhoudelijk is een RUP daarenboven flexibeler invulbaar en 
inzetbaar dan een BPA. Zo kunnen bestemmingszones vrijer worden bepaald net zoals de 
inrichtingsvoorwaarden ervan.
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V. 3. 2. 1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening legt onder meer de vormelijke en procedurele 
vereisten vast die gerespecteerd moeten worden bij de aanvang en goedkeuringsprocedure 
van een RUP. Over de invulling van het voortraject legt de VCRO enkel op dat het college 
van burgemeester en schepenen belast is met het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en dat zij de nodige maatregelen hiervoor dienen te nemen (VCRO, 
Art. 2.2.13. §1). De volgende stap die in de VCRO voorzien wordt, is de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp‑RUP door de gemeenteraad. Vervolgens dienen adviezen 
ingewonnen te worden bij de deputatie en, via een plenaire vergadering, bij de betrokken 
gewestelijke diensten. Wanneer deze adviezen verwerkt zijn, stelt de gemeenteraad 
het ontwerp‑RUP vast (Art. 2.2.14. §1.). Hierna volgt dan een openbaar onderzoek ten 
belope van 60 dagen (Art. 2.2.14. §2.). Na afronding van het openbaar onderzoek zal de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) aan de gemeenteraad zijn 
advies uitbrengen, dat tevens de opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek 
bundelt en coördineert. Ook de Vlaamse overheid en de bestendige deputatie van de 
provincie brengen een advies uit. Al dan niet rekening houdend met deze adviezen stelt de 
gemeenteraad het plan definitief vast. Tot slot keurt de bestendige deputatie het RUP goed. 
Veertien dagen na de publicatie van dit goedkeuringsbesluit in het Belgische Staatsblad is 
het RUP van kracht.

V. 3. 2. 2. Voorgeschreven procedure stad Antwerpen voor opmaak RUP
Sinds de stad Antwerpen in 2006 ontvoogd is, is zij bevoegd voor de opmaak van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor een goede afstemming, leesbaarheid 
en eenvormigheid van de gemeentelijke RUP’s heeft de stad het “Handboek ruimtelijke 
uitvoeringplannen stad Antwerpen” (Stad Antwerpen, 2008) opgesteld. Dit handboek 
legt een te volgen procesarchitectuur vast, die gestructureerd wordt via vijf nota’s die de 
mijlpalen vormen in het proces. Iedere nota dient goedgekeurd te worden door het college 
van burgemeester en schepenen dan wel door de gemeenteraad en moeten, naargelang 
de fase in het proces, ter kennisneming of ter advies worden voorgelegd aan andere 
beleidsorganen (districtscollege, ‑raad, hogere overheden) en/of adviesorganen van de 
stad, met in het bijzonder de GECORO. Het wettelijke traject dat is opgelegd via de VCRO, 
wordt zo uitgebreid met een praktisch traject en een communicatietraject. Hierdoor krijgt 
het proces van bij de start meer zichtbaarheid en stimuleert het ook het bijhorende debat. 
Daarnaast bevat het handboek de plantechnische voorwaarden waaraan de tussentijdse 
nota’s en het finale RUP aan moeten voldoen. Het beschrijft de minimale inhoudelijke 
aspecten die per nota aan bod komen en wat de beoogde finaliteit van iedere nota moet 
zijn (Stad Antwerpen, 2008). 

De procesnota is het startdocument. Deze nota schetst de te behandelen problematiek, de 
opdrachtomschrijving en het procesverloop voor de opmaak van het RUP met daarbij een 
lijst van de belangrijkste te betrekken actoren. De nota bevat ook een communicatieproces. 
De richtnota vormt de tweede fase. Het doel van de richtnota is om richting te geven 
aan de vorm en inhoud van het RUP. Deze nota vormt een discussiedocument voor de 
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betrokken actoren en biedt het vertrekpunt voor het ontwerp‑RUP. De richtnota behandelt 
en analyseert de verzamelde informatie met betrekking tot het studiegebied en formuleert 
de probleemstelling en de ontwikkelingsvisie ervoor. Ook moet er in deze fase aandacht 
gaan naar het creëren van draagvlak. Dit gebeurt volgens het Handboek door overleg 
met het beleid, het district, de betrokken stadsdiensten, interne en externe deskundigen, 
andere overheden, de publieke opinie, etc. (Stad Antwerpen, 2008, p. 7). In deze fase zal, 
volgens het handboek, voor de eerste keer communicatie en participatie plaatsvinden. 
De derde stap, de opmaak van het voorontwerp‑RUP, bevat de juridische vertaling van de 
richtnota. Deze stap vormt de schakel tussen het voortraject en de decretale procedure om, 
via het ontwerp‑RUP, te eindigen met de opmaak van het RUP‑document zelf. 

V. 3. 3. Ruimtelijke planningscontext

De ruimtelijke planningscontext situeert het RUP 2060 proces in de Antwerpse 
planningscontext, aan de hand van de belangrijkste beleidsdocumenten die voorafgaan aan 
het RUP en waarvan dit RUP een verdere uitvoering is. Dit RUP‑proces kent zelf ook een 
langere voorgeschiedenis. In 2005 werd reeds gestart met de opmaak van een bijzonder 
plan van aanleg (BPA Antwerpen Noord Oost). In 2008 kreeg dit proces een doorstart via 
het RUP Antwerpen Noord Oost. Beide processen zijn vroegtijdig stopgezet. De reden 
daarvoor wordt verder toegelicht (zie: V. 3. 3. 2 “Bijzonder plan van aanleg Antwerpen Noord Oost 
(BPA ANO): 2005‑2006”, p. 153 en V. 3. 3. 5 “Doorstart BPA ANO via het nieuwe instrument RUP ANO 
(2008)”, p. 155). 

V. 3. 3. 1. Beleidsvisie Atheneumbuurt. Thuis in ’t hart van de stad (2004)
Het beleidsplan “Thuis in ’t hart van de stad. Beleidsvisie Atheneumbuurt”, is opgemaakt 
in 2004. Dit beleidsplan vormt het basisdocument voor diverse acties en plannen 
in het gebied, waaronder ook het BPA ANO. Doelstelling van het plan is om van de 
Atheneumbuurt opnieuw een volwaardige stadswijk te maken. De visie stelt onder meer: 
“Het imago wordt stevig opgekrikt, zodat verschillende groepen opnieuw de weg vinden 
naar de buurt, of zich voor de wijk niet langer hoeven te schamen: huidige en nieuwe 
bewoners, huidige en nieuwe ondernemers, werknemers en stadsgebruikers.” (Planningscel, 
2004, p. 10). 

In deze nota wordt ook een participatietraject uitgewerkt voor de inwoners van het 
projectgebied. Het gaat hierbij enerzijds over het creëren van draagvlak voor het 
beleidsplan. Hiervoor wordt een wervend programma opgestart. Anderzijds wil de stad ook 
de actieve buurtbewoners erkennen in hun engagement. Dat gebeurt door verschillende 
vormen van systematische en gestructureerde participatie bij de ontwikkeling van de wijk 
(Planningscel, 2004, p. 54). Dit tweede luik bevestigt de aandacht voor lokale kennis, die 
beschreven wordt als stadswijsheid, en erkent de behoefte van de bevolking om betrokken 
te worden bij beleidsvorming.
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Kaart 41. Afbakening projectgebied beleidsvisie Atheneumbuurt, geprojecteerd op projectgebied RUP 
2060. Het gebied wordt omsloten door de Italiëlei, het Sint-Jansplein, de Sint-Gummarusstraat, de 
Diepestraat, de Lange Beeldenkensstraat, de Offerandestraat, de Dambruggestraat, de Carnotstraat, 
de Gemeentestraat, het Koningin Astridplein en de De Keyserlei.

V. 3. 3. 2. Bijzonder	plan	van	aanleg	Antwerpen	Noord	Oost	(2005-2006)
De opmaak van een BPA voor de buurt is een verdere uitwerking van de beleidsnota “Thuis 
in ’t hart van de stad” en is opgenomen in het bijhorende “Actieplan Atheneumbuurt 
2005”, dat prioriteiten en actiedomeinen formuleert. Het BPA moet, volgens het actieplan, 
de diversiteit van de woningtypologieën vrijwaren en rechtszekerheid aan inwoners en 
investeerders bieden. Het vormt de juridische basis om verdere afspraken te maken 
omtrent de functionele invulling van het gebied. 

Ter voorbereiding van het BPA ANO wordt de “Richtnota Seefhoek” door het college 
goedgekeurd (CBS, 17 juni 2005, jaarnummer 6892) en verder vertaald in de “Richtnota BPA 
Antwerpen Noord Oost” (CBS, 14 oktober 2005, jaarnummer 11489). Met deze richtnota’s 
wordt het projectgebied verruimd tot ruim 160 hectare. De grenzen van het BPA worden 
vastgelegd voor het noorden op de Ellermanstraat, voor het oosten op de Kerkstraat/
Pothoekstraat, voor het zuiden op de Turnhoutsebaan en voor het westen op de Italiëlei. 

De doelstellingen van het BPA zoals geformuleerd in het Actieplan Atheneumbuurt 
worden verder verfijnd. Zo zal het stedenbouwkundig plan moeten bijdragen tot de 
verweving van het grootstadgebeuren met de woonfunctie en tot de versterking van de 
realisatie van de stadsvernieuwingsprogramma’s Spoor Noord, Winkelgebied Antwerpen 
Noord en Atheneumbuurt. De richtnota schetst enerzijds de geografische situering, de 
planningscontext, de knelpunten en de potenties van het projectgebied en anderzijds de 
doelstellingen en een aanzet tot visievorming. De richtnota vormt “vanuit een ruimtelijke 
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invalshoek een globaal kader om de negatieve spiraal en het verlies aan aantrekkingskracht 
van de buurt te doorbreken” (CB, 17/06/2005, jaarnummer 6892). Tegelijk implementeert het 
de verschillende stimuleringsprojecten in een globale ruimtelijke visie. De goedkeuring 
van de nota betekent de start voor de opmaak van het BPA Antwerpen Noord Oost, wat 
in het najaar van 2005 gebeurt. De projectleiding ervan lag bij de Planningscel. Een extern 
studiebureau stelde het plan op. 

Tijdens de opmaak van het BPA wordt in samenwerking met het stedelijk wijkoverleg 
een communicatietraject uitgewerkt in opdracht van stadsontwikkeling (CB 17 maart 
2006, jaarnummer 3175). Enerzijds bestaat dit plan uit de organisatie van een “evenwichtig 
samengestelde focusgroep die uitgebreid geïnformeerd wordt” (CB 17 maart 2006, 
jaarnummer 3175). Een 15‑tal sleutelfiguren zoals vertegenwoordigers van bewoners en 
winkeliers, vormen deze focusgroep. Anderzijds zal er een wijkforum georganiseerd worden 
naar aanleiding van het openbaar onderzoek waarin de voorstellen in kleinere groepen 
worden besproken. Opmerkingen kunnen opgenomen worden in een adviesverslag. 
Het voorontwerp van het BPA Antwerpen Noord Oost werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd op 26 juni 2006 (jaarnummer 1489). 

V. 3. 3. 3. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA)
In dezelfde periode van de opmaak van het BPA Antwerpen Noord Oost werkt de afdeling 
ruimtelijke ordening van de stad Antwerpen aan de opmaak van haar gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan (strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen of kortweg 
s‑RSA). Van zodra dit plan is goedgekeurd moet de stad in plaats van bijzondere plannen 
van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen maken (Vekeman, 2004). BPA’s zullen dus 
stilaan uitgedoofd geraken. Het belangrijkste verschil tussen beide instrumenten is dat 
BPA’s gelden als een verfijning van het gewestplan en RUP’s moeten bijdragen tot de 
uitvoering van de visie van het structuurplan. Tegelijk met de goedkeuring van het RUP 
wordt het gewestplan voor het betreffende plangebied opgeheven. Inhoudelijk is een RUP 
daarenboven flexibeler invulbaar en inzetbaar dan een BPA. Zo kunnen bestemmingszones 
vrijer worden bepaald net zoals de inrichtingsvoorwaarden ervan. 

In het richtinggevende deel van het s‑RSA, bij het generieke beeld van De poreuze 
stad, wordt de ambitie geformuleerd om gebiedsgerichte RUP’s te maken voor zeven 
deelgebieden in de 19de‑eeuwse gordel: Dam, Noord, Diamant, Oud Borgerhout, Zurenborg, 
Oud Berchem‑Haringrode. De prioriteit wordt hierbij gegeven aan de gebieden Noord, 
Diamant, Oud Berchem‑Haringrode en Zuid. Verder beveelt het s‑RSA aan om in deze RUP’s 
aspecten op te nemen van beeldkwaliteit, porositeit, functionele verweving, … en dienen 
ze in nauw overleg met de dienst stedenbouwkundige vergunningen te worden opgemaakt. 
De opmaak van het RUP ANO wordt eveneens opgenomen in het bindende gedeelte van 
het s‑RSA, waardoor de stad zichzelf de verplichting oplegt om dit RUP te maken. 
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V. 3. 3. 4. Bestuursakkoord 2007-2012
In dezelfde maand dat het s‑RSA door de gemeenteraad wordt goedgekeurd vinden ook 
de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Burgemeester Patrick Janssens wordt herverkozen 
en zal het gevoerde stadsontwikkelingsbeleid verder zetten in deze nieuwe beleidsperiode. 
Stadsontwikkeling blijft daarmee hoog op de beleidsagenda staan. Dat vertaalt zich 
eveneens in het bestuursakkoord waarin de resoluties over stadsontwikkeling vooraan 
zijn opgenomen. In het hoofdstuk “Een stad om in te wonen”, met als eerste paragraaf 
“ruimtelijke ordening en stedenbouw” wordt het structuurplan erkend als het juridische 
kader voor het beleid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw (Stad Antwerpen, 
2006a, p. 6). Het onderschrijft en bevestigt daarmee de krachtlijnen uit het s‑RSA. Het 
bestuursakkoord vermeldt de opmaak van RUP’s niet expliciet, maar neemt wel op dat 
ruimtelijke ordening gebruik moet maken van alle ruimtelijke instrumenten waarover de stad 
beschikt (Stad Antwerpen, 2006a, p. 7). 

V.	3.	3.	5.	Doorstart BPA ANO via het nieuwe instrument RUP ANO (2008)
Op basis van de bezwaren uit het openbaar onderzoek van het BPA ANO, de externe 
adviezen en na inwinning van het advies van de stadsbouwmeester werd het BPA‑proces 
uiteindelijk stopgezet (CB, 7 maart 2008, jaarnummer 2458). De reden hiervan was dat 
enerzijds de goedkeuringsprocedure zou moeten worden hernomen, aangezien er op basis 
van de ingewonnen adviezen en ontvangen bezwaren enkele fundamentele wijzigingen 
nodig waren aan het plan en het daardoor opnieuw zou onderworpen worden aan een 
openbaar onderzoek. Anderzijds werd met de goedkeuring van het s‑RSA de mogelijkheid 
gecreëerd om van dan af RUP’s in plaats van BPA’s op te maken. Daarom werd in 2008 een 
doorstart genomen via de opstart van RUP ANO. 

Het voorontwerp‑RUP Antwerpen Noord Oost werd door het college van burgemeester 
en schepenen goedgekeurd op 7 maart 2008 (jaarnummer 2458). Dit voorontwerp hield 
rekeningen met de opmerkingen uit het BPA‑proces. Uiteindelijk wordt ook dit RUP‑proces 
stopgezet. Dit was het gevolg van een juridisch‑ruimtelijke discussie over de toepassing 
van het instrumentarium, waarbij er geen consensus was over de juiste afweging tussen 
flexibiliteit en rechtszekerheid. Deze discussie is overigens kenmerkend in de ruimtelijke 
planningspraktijk (Van den Broeck et al., 2010). Specifiek voor dit dossier was er onenigheid 
over het al dan niet vastleggen van een achterbouwlijn en over het wel of niet opnemen 
van inrichtingsvoorschriften voor bebouwing in de binnengebieden.
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V. 3. 3. 6. Start van het proces RUP 2060 (2009)
Met de stopzetting van het RUP‑proces blijft het goedgekeurde voorontwerp BPA ANO 
nog steeds van kracht. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. Stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen kunnen immers, op basis van het voorontwerp‑BPA geweigerd, maar 
niet goedgekeurd worden. Daarnaast vragen enkele bewoners en bewonersverenigingen 
aan het stadsbestuur om het ooit begonnen proces af te werken. De bewoners werden 
immers al ruim vier jaar eerder beloofd dat er een BPA/RUP zou worden gemaakt 
voor het gebied. Dat instrument werd als een belangrijk sluitstuk beschouwd om de 
overlastproblemen op te lossen en de leefbaarheid van het gebied te verhogen.

Op 29 mei 2009 wordt een nieuw proces opgestart, wat eveneens de start vormt van 
voorliggende case: het ruimtelijk uitvoeringsplan 2060 (RUP 2060). Ondertussen waren 
enkele van de oorspronkelijke doelstellingen uit het BPA ANO reeds juridisch verankerd 
via andere instrumenten (stad Antwerpen, 2009). Ten eerste werd de stedenbouwkundige 
verordening van de stad, de Bouwcode, herzien. Deze versie van de Bouwcode voorziet 
een reglementering tegen het ongebreideld opsplitsen van woningen in kleinere 
woonentiteiten, hetgeen huismelkerij moet tegengaan. Ten tweede werd ook het 
politiereglement aangepast via een apart politiereglement “Uitbating en vestiging” 
(GR, 26/05/2008, jaarnummer 1030) waardoor er strenger kan worden opgetreden tegen 
imagoverlagende handelszaken. Deze twee acties zorgen ervoor dat de druk op het RUP 
vermindert. Het nieuwe RUP‑proces baseert zich op het geleverde werk, de inzichten, 
bezwaren en adviezen uit het BPA‑ en RUP‑proces (stad Antwerpen, 2009).

In de collegebeslissing voor de opstart van een nieuw RUP‑proces wordt het belang van 
het RUP als juridische verankering van het ruimtelijke beleid bevestigd. Het functioneert 
daarbij als een noodzakelijk instrument voor een geïntegreerd revitalisatieproces. Het zorgt 
voor rechtszekerheid en draagt bij tot de verweving van wonen, diensten, handelszaken 
en horeca (CB, 29/05/2009, jaarnummer 6836). De naam van het gebied Antwerpen Noord 
Oost wordt bij de start van dit proces gewijzigd naar Antwerpen 2060. Deze naamswijziging 
moest de nieuwe start van dit proces benadrukken, eerder dan dat het een zoveelste 
doorstart zou zijn voor de opmaak van een bestemmingsplan voor de wijk. De naam 2060 
verwijst naar de postcode van de wijk en wordt gebruikt door de recente bewoners, die 
door de verschillende ruimtelijke stadsvernieuwingsprojecten in het gebied, zich hier zijn 
komen vestigen. Zij geloven sterk in de ontwikkelingspotenties van de wijk en willen daar 
ook toe bijdragen. Omwille van de positieve connotatie die deze naam heeft, in vergelijking 
met andere namen voor de wijk, zoals Seefhoek, Stuivenberg, Atheneumbuurt, … wordt 
daarom gekozen voor RUP 2060. Een bijkomende reden voor de nieuwe naam is de 
uitbreiding van het projectgebied langs de oostelijke zijde, met de bouwblokken gelegen 
tussen de Kerkstraat‑Pothoekstraat tot en met de districtsgrens met Borgerhout. 



157

Hoofdstuk V - Case RUP 2060: situering

Kaart 42. Afbakening BPA/RUP ANO (zwarte stippellijn), geprojecteerd op projectgebied RUP 2060 
(rode stippellijn).

V. 3. 3. 7. Procesverloop van het RUP 2060
De procesnota is het startdocument van het ontwerpproces en dient eveneens ter 
voorbereiding en inspiratie voor de toekomstige focusgroepsgesprekken. De nota werkt als 
een scharnierpunt tussen het oude Antwerpen Noord Oost-proces en de opstart van het 
nieuwe 2060‑proces. Bepaalde elementen uit de visie en uitgangspunten van het RUP ANO 
worden overgenomen, wat voor een zekere continuïteit zorgt. Anderzijds worden nieuwe 
elementen toegevoegd en wordt de eigenheid van Antwerpen 2060 niet als een probleem 
maar als een troef beschouwd. Dat staat in contrast met het ANO‑proces dat voornamelijk 
vanuit problemen vertrok.

De richtnota is gestructureerd volgens de thema’s openbaar domein, wonen, handel 
en horeca, bedrijven en kantoren, bouwblokken, publieke functies en erfgoed. Voor elk 
van deze thema’s zullen er in het begin van deze fase ambtelijke werkgroepen worden 
georganiseerd. Op basis van deze werkgroepen en vanuit de GIS‑analyse zullen er tijdens 
de richtnotafase de eerst reeks van focusgroepsgesprekken gehouden worden. De lokale 
kennis die deze gesprekken opleveren, wordt niet afzonderlijk vermeld maar verwerkt in 
de analyse, probleemstelling, doelstelling en aanbeveling die per thema aan bod komen. 
Niet alle kennis uit de focusgroepen is RUP‑gerelateerd en zou dus gebruikt kunnen worden 
in het RUP zelf. Echter is deze kennis te waardevol om verloren te laten gaan. Daarom 
wordt deze toch opgenomen in de richnota, op het einde van ieder thema. De thematische 
aanbevelingen in de richtnota worden opgedeeld in aanbevelingen voor het RUP, andere 
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ruimtelijke aanbevelingen en niet-ruimtelijke aanbevelingen. Bij de goedkeuring van de 
richtnota geeft het college tegelijk de opdracht om de aanbevelingen uit de richtnota, die 
niet opgenomen kunnen worden in het RUP verder te laten onderzoeken door de bevoegde 
stedelijke diensten (CB 29/10/2010, jaarnummer 13395). 

Het voorontwerp vertaalt de thema’s uit de richtnota naar voorschriften. Het RUP 
is opgedeeld in algemene voorschriften en bestemmingszones. Bij de start van deze 
derde fase worden de thematische focusgroepsgesprekken georganiseerd. De kennis 
die hieruit voortvloeit, kan niet meer zoals bij de richtnota, worden opgenomen in drie 
soorten aanbevelingen. De opgelegde vormelijke aspecten van het voorontwerp laten 
immers een minder vrije invulling van de nota toe. Enkel lokale kennis in functie van de 
visie, uitgangspunten en voorschriften, met de bijhorende toelichtingen, kan verwerkt 
worden. Om na te gaan of deze vertaling juist is gebeurd en om leemten, strijdigheden 
en conflicten in het plan op te sporen worden op het einde van deze fase opnieuw 
focusgroepsgesprekken als terugkoppelingsgesprekken georganiseerd. 

Een belangrijke invloed op het RUP‑proces is het bezoek van Doug Saunders, op uitnodiging 
van burgemeester Patrick Janssens. Op vraag van het beleid schreef Saunders, na een 
bezoek aan 2060 en gesprekken met bevoorrechte getuigen, een artikel over deze wijk, 
dat als een addendum zou moeten beschouwd worden van zijn boek “Arrival city: How the 
largest migration in history is reshaping our world” (Saunders, 2011a). Saunders bevestigde 
in dit artikel (Saunders, 2011b) wat reeds in de RUP‑nota’s vermeld werd: 2060 is het 
aankomstgebied van Antwerpen en bij uitbreiding van Vlaanderen.  Met deze bevestiging, 
keurde het bestuur het ontwerp‑RUP goed. 

De opmaak van het ontwerp‑RUP vormt de overgang tussen het voortraject en het 
goedkeuringstraject. Deze fase wordt dan ook sterk beïnvloed door de wettelijk 
voorgeschreven bepalingen. Tijdens de opmaak van het ontwerp zullen er adviezen worden 
ingewonnen bij de betrokken districten (Antwerpen en Borgerhout), de GECORO en bij de 
adviesinstanties die deel uitmaken van de plenaire vergadering. Er wordt een openbaar 
onderzoek georganiseerd dat burgers in de mogelijkheid moet stellen om formeel bezwaar 
in te dienen op het plan. Belangrijk in deze fase is dat wijzigingen aan het ontwerp slechts 
enkel nog mogelijk zijn op basis van deze adviezen. Deze beperking zorgt ervoor dat de 
planner, die in de vorige fase nog veel controle had op het proces en de inhoud van het 
ontwerp, veel minder macht krijgt. Vanaf nu is hij immers afhankelijk van de advies‑ en 
goedkeuringsorganen. 
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Tabel 9. Procesverloop RUP 2060. FG= focusgroepsgesprek; MG= maquettegesprek; TG= 
themagesprek; TK= terugkoppelingsgesprek; OO= openbaar onderzoek (1)= start voortraject; (2) 
plenaire vergadering; (3) voorlopige vaststelling GR; (4) openbaar onderzoek; (5) advies GECORO; (6) 
definitieve vaststelling GR; (7) goedkeuring deputatie; (8) in werkingtreding RUP
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Case RUP 2060: analyse 
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VI. 1. Analyse	van	de	focusgroepsgesprekken	in	functie	
van lokale kennis over het hyperdiverse stedelijke 
landschap van Antwerpen 2060
In hoofdstuk II stelde ik dat planning een toenemende complexiteit kent omwille van de 
grote diversiteit aan behoeften en verwachtingen die in één gedeelde ruimte aanwezig 
zijn. De complexe samenleving laat zich niet meer vatten in harde variabelen, zoals 
inkomen, opleidingsgraad, etniciteit, ras, gezinssamenstelling en leeftijdsstructuur, 
voorzieningenniveau, densiteit, … Om een beeld te krijgen over wie de gebruikers van 
een wijk zijn, hoe men met elkaar omgaat, hoe de wijk functioneert en wat men van de 
wijk verwacht in de toekomst, moet inzicht verkregen worden in de zachte variabelen 
zoals levensstijl, attitudes en activiteiten. Deze zachtere variabelen zouden vanuit de 
hyperdiversiteitsbenadering een diepgaandere, gebiedsgerichte interpretatie geven ten 
opzichte van de harde variabelen. 

In deze analyse zal ik ten eerste nagaan welke lokale kennis via focusgroepsgesprekken, 
over de wijk 2060 aan de oppervlakte komt. Dit ga ik na aan de hand van de beschrijving 
van het hyperdiverse stedelijke landschap dat ik in hoofdstuk II heb uitgewerkt. Het 
is bedoeld als kader om als planner vanuit hyperdiversiteit naar de sociale en fysieke 
ruimte. Deze analyse zal dan ook, ten tweede, een toetsing zijn van de bruikbaarheid en 
volledigheid van dit kader. 

VI. 1. 1. Het sociale landschap

Om gericht en doelbewust te kunnen plannen is het belangrijk om te weten voor wie er 
wordt gepland. Volgende subvragen helpen een antwoord te formuleren op die centrale 
vraag: Wie woont er nu in de wijk? Hoe gebruiken ze de wijk en hoe ervaren ze deze? 
Welke groepen kunnen er, in functie van de ruimtelijke planningsopgave van de wijk, 
onderscheiden worden? Waarom wonen of bezoeken deze groepen de wijk? Hoe gebruiken 
ze de wijk? Hoe percipiëren ze de anderen? Hoe verhouden ze zich tot de anderen? En 
waar vindt deze ontmoeting met de ander plaats? Welke vormen van ontmoeten kunnen er 
onderscheiden worden en in welke mate zijn plaatsen en voorzieningen daarbij van belang?

De analyse van het sociale landschap bestaat uit drie delen. In het eerste deel zal ik de 
gebruikers van de wijk beschrijven op basis van het beeld dat ze van zichzelf vormen tijdens 
de focusgroepen. Ik deel hen op in vier categorieën. In het tweede deel zal ik nagaan hoe 
men naar de ander kijkt en welke andere groepen de deelnemers zoal onderscheiden. 
Eindigen doe ik met een beschrijving van hoe het ontmoeten van de ander wordt ervaren 
en waar dat gebeurt. Doorheen de analyse vand e focusgroepen verwijs ik ook naar de data 
uit de GIS‑analyse, zodat gaandeweg ook duidelijk wordt in hoeverre beide vormen van 
weten complementair zijn aan elkaar, elkaar aanvullen of nuanceren. 

In de GIS‑analyse van de wijk 2060 (zie: V, 2.3.2. Sociale structuur, p. 132) wordt het sociale 
landschap van de wijk beschreven aan de hand van de data die gewoonlijk bij de stad 
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Antwerpen wordt gebruikt tijdens het analyse‑ en het ontwerpproces van ruimtelijke 
plannen en projecten. Deze analyse creëerde het beeld van een achtergestelde buurt. De 
socio‑economische kaarten tonen een wijk waarvan de bevolking zich eerder onderaan de 
sociale ladder bevindt, met een hoge werkloosheidsgraad, een laag gemiddeld inkomen, 
een meerderheid aan huurders en een hoge score op de kansarmoede‑index. Het is een 
zeer dense wijk die blijft verdichten met een uitzonderlijke hoeveelheid aan nationaliteiten. 
De gezinssamenstelling is erg uiteenlopend: er wonen zowel veel alleenstaanden als veel 
grote gezinnen. Dit laatste brengt met zich mee dat er een opmerkelijk jonge bevolking 
is gehuisvest, met veel kinderen en jongeren. Opvallend, en dat in contrast met andere 
wijken, is dat er in deze wijk meer mannen dan vrouwen wonen. 

VI. 1. 1. 1. De gebruikers van de wijk 
De focusgroepen blijken een gevarieerd beeld te geven over de gebruikers van de wijk. Uit 
de gesprekken kunnen verschillende profielen van gebruikers worden beschreven die 
loskomen van de klassieke, theoretische opdelingen uit de GIS‑analyses (etniciteit, leeftijd, 
inkomen, …). Ik deel hen op in vier groepen: de bewuste bewoners, de onvrijwillige 
bewoners, de jonge 2060’ers en de bezoekers. 

Figuur 4. Schematische weergave van de vier categorieën gebruikers van de wijk

Binnen elk van deze groepen zijn er grote overeenkomsten over hun vestigingscriteria, 
het gebruik van de wijk en de perceptie van de wijk en de straat. Deze drie thema’s zullen 
al heel wat informatie vrijgeven over de specifieke ALA’s van de verschillende gebruikers 
van de wijk. Alvorens elk van deze categorieën in de diepte te bespreken, zal ik nog kort 
ingaan op het eerste terugkerende thema: de vestigingscriteria van deze vier groep. Deze 
criteria gaan over: de reden waarom men al dan niet in 2060 woont, in welk type woning 
men woont en hoe men die woning en de onmiddellijke woonomgeving percipieert. Hierbij 
zijn opvallende overeenkomsten met de zes woningmarktsegmenten die de Lannoy and 
Kesteloot (1985) maken en waarnaar ik regelmatig zal verwijzen. De Lannoy en Kesteloot 
baseren hun indeling op basis van de toegankelijkheid (prijs), de overheidsintentie, en 
huur‑ of koopsector. In onderstaande tabel geef ik hun opdeling weer, gekoppeld aan 
de kenmerken van ieder woningmarktsegment, opgesplitst in het doelpubliek en de 
eigenschappen van de woning. 

DE BEWONERS

DE BEWUSTE 
BEWONERS

DE ONVRIJWILLIGE
 BEWONERS

DE BEZOEKERS DE JONGE 2060’ERS

GEBRUIKERS VAN DE WIJK
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Woningmarktsegment Kenmerken woningmarktsegment

Sociale huursector Doelpubliek: 
‑ goedkope huurwoningen voor lage‑inkomensgroepen 

Eigenschappen woning: 
‑ overheidssubsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Residuele huursector Doelpubliek: 
‑ kunnen niet terecht in andere woningdeelmarkten

Eigenschappen woning: 
‑ oude woningen  
‑ prijs/kwaliteit niet in verhouding 
‑ oneigenlijke appartementen: huizen opgedeelde in kleine 
appartementen of in kamerwoningen  
‑ gevoelig voor huisjesmelkerij

Primaire particuliere huursector Doelpubliek: 
‑ kapitaalkrachtige gezinnen  
‑ huren woning in afwachting van aankoop woning 

Eigenschappen woning: 
‑ kwalitatieve huurwoningen

Gesubsidieerde koopsector Doelpubliek: 
‑ goedkopere koopwoningen voor lagere inkomensgroepen 

Eigenschappen woning: 
‑ overheidssubsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Primaire koopsector Doelpubliek: 
‑ Kapitaalkrachtige gezinnen met één hoog inkomen of twee 
inkomens 

Eigenschappen woning: 
‑ nieuwbouwwoning of betere koopwoning 
‑ kwalitatieve woningen

Secundaire koopsector Doelpubliek: 
‑ noodkopers: personen en gezinnen met onvoldoende 
middelen voor verwerven van kwalitatieve woning  
‑ omwille van gebrekkige woonzekerheid en stijgende prijzen 
in residuele huursector

Eigenschappen woning: 
‑ goedkope woningen van lage kwaliteit (cf. woningen 
residuele huursector) 
‑ intentie en noodzaak om te renoveren maar gebeurt niet 
door gebrek aan middelen

Tabel 10. Overzicht van de zes woningmarktsegmenten. bron: (de Lannoy and Kesteloot, 1985), eigen 
verwerking.
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1. De bewuste bewoners

De bewuste bewoners zijn op basis van de GIS‑analyse van de wijk atypische bewoners. Het 
zijn over het algemeen hoger opgeleiden, hebben een (goed) inkomen, zijn van Belgische 
origine en behoren tot het segment van de primaire koopsector of de primaire particuliere 
huursector. In de eerste plaats onderscheiden ze zich sterk door hun vestigingsmotief en/of 
hun huidige ambitie om er te blijven wonen. In tegenstelling tot vele anderen, zoals verder 
duidelijk zal worden, hebben deze mensen er zelf voor gekozen om in de wijk te komen 
wonen. Deze keuze motiveren ze op basis van de goede prijs/kwaliteit verhouding van de 
woningen, de uitzonderlijke woontypologieën die er terug te vinden zijn (steegjeswoningen, 
huizen met een magazijn/atelier achteraan, woningen en appartementen gerealiseerd 
door het grond‑ en pandenbeleid van AG VESPA), maar ook omwille van het multiculturele 
karakter van de wijk, met hierbij het gevarieerde winkelaanbod als grootste troef. 

Ze hebben zich hier gevestigd met als doel om er ook langere tijd te blijven wonen. De 
meesten van deze bewuste bewoners zijn dan ook eigenaar van hun woning. Eigenaarschap 
koppelen ze aan een langdurige wooncarrière in de wijk. De residuele huurders bewijzen 
dat ze graag in de wijk wonen en er ook willen blijven wonen door te stellen dat ze op 
termijn hier graag een woning willen kopen: 

Dominique: Ja dat is heel plezant. Ik woon er heel graag. Want ik huur dat huisje 
en misschien dat ik het later kan kopen ofzo. Want ik zou daar wel willen blijven 
wonen. 

(VR_15)

Gebruik van de wijk

De bewuste bewoners gebruiken de wijk eerder beperkt. Hun dagelijkse voorzieningen 
kopen ze in de Handelstraat en in hun nabije woonomgeving maar voor andere zaken, 
zoals kledij, doen ze beroep op winkels buiten de wijk. Ook uitgaan doen ze zelden in de 
wijk zelf, omdat er geen Belgische cafés of restaurants zijn, met uitzondering van de enkele 
zaken in de Kerkstraat en één langs het De Coninckplein. Nochtans geeft de GIS‑analyse 
een overaanbod aan cafés aan. Uit de gesprekken blijkt dat deze cafés uitgebaat worden 
door allochtonen en niet overeen komen met wat een café volgens hen is. Het zijn de 
zogenaamde vzw-cafés, waar in deze analyse nog regelmatig naar verwezen zal worden. Ze 
voelen zich er niet welkom en/of vinden ze niet aantrekkelijk om te bezoeken:

Bonnie: Ik zou heel graag eens in deze buurt uitgaan maar ik durf niet op goed 
geluk in eender welk café binnen stappen. Ik weet nooit waar ik wel of niet binnen 
kan.

(TW_17)
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Algemene perceptie van de wijk, de straat 

De bewuste bewoners zijn fier over hun wijk en willen dat ook anderen, zowel 
wijkbewoners als buitenstaanders, de wijk op een positieve manier percipiëren. Terwijl ze 
als eigenaar veel controle hebben over de kwaliteit van hun woning zelf en daarvoor ook 
de nodige investeringen doen, hebben ze deze controle niet op hun straat en wijk en daar 
hebben ze het moeilijk mee. Ze hekelen de soms lage beeld‑ en verblijfskwaliteit van hun 
straat en hun directe nabijheid omdat dit hun eigen woonkwaliteit en de waarde van hun 
pand zou beïnvloeden. Het gebrek aan kwaliteit wordt volgens hen veroorzaakt door zowel 
het gebrekkige onderhoud aan de gebouwen als door het specifieke gebruik en de invulling 
van het openbaar domein (teveel mensen, sluikstort, verkeers‑ en parkeerdruk, gebrek aan 
groene ruimte). Dat heeft volgens hen alles te maken met het grote aandeel huurders die 
in hun straat wonen. De bewuste bewoners geloven echter dat ze door collectieve acties 
in hun straat te organiseren (lentepoets, straatfeest, …) de betrokkenheid van hun buren 
kunnen verhogen en zo ook de kwaliteit van de woonomgeving. Op deze acties zal ik, bij de 
analyse van het burencollectief, nog verder op ingaan. 

Doorheen de focusgroepsgesprekken komt regelmatig ook de negatieve perceptie naar 
boven die niet‑wijkbewoners over de wijk hebben. Blijkbaar hechten ze veel belang aan de 
perceptie die anderen hebben over hun wijk. Ze vinden dit onterecht en trekken zich dat 
persoonlijk aan. Dat komt omdat zijzelf geloven in de kwaliteiten van de wijk, men er fier op 
is en dit dan ook liever bevestigd zien. De stigmatisering van de wijk door buitenstaanders 
leidt tot onmacht en frustratie. 

Mit: Toen ik in Sint-Niklaas was en ik ging een naaiwinkel binnen, die vrouw zei: 
“U bent niet van hier”. Ik zeg: “Nee, ik ben van Antwerpen”. “Ah ja, maar van waar 
van Antwerpen? Want Antwerpen is zo groot.” Ik zeg: “Ja, van de Seefhoek”. Zij 
zegt: “De vuilbak van Antwerpen”. Boenk ik wist het.

Moderator: Is dat recent of is dat al lang geleden?

Mit: Dat is nu al wel efkes geleden maar overal waar je zegt “Ik woon in de 
Seefhoek” dan krijg je commentaar. Zelfs van de politie. Als er iets gebeurt dan 
zeggen die: “Ja hier woont ook niets anders dan bucht.” Ook van politie zelfs hé! 
Ik zeg dan: “Hé ik woon hier ook nog wel hé, en er wonen ook nog andere mensen 
hé” maar we zijn hier allemaal bucht. En dat vind ik wel heel spijtig.

(VR_11)

Helaas moeten ze ook toegeven dat de negatieve perceptie over de wijk niet geheel onterecht 
is en uiten ze tijdens de gesprekken soms ook hun twijfel of ze nog voldoende motivatie 
vinden om in de wijk te blijven wonen, omwille van de overlast en de onveiligheid.

Jacques: Ik speel ook met het idee: “ik trap het hier af”. Ik heb eigenlijk nogal wat 
geïnvesteerd in dat huis. Ik ga nooit terugkrijgen wat ik er heb ingestoken. Dus dat 
houdt me wat tegen maar als ik me vrij zou voelen, echt waar, nu is het wellekens 
geweest. En er zijn nog, een jong koppel die eigenaars zijn in de straat en die 
weg gaan. En een Marokkaan die aangevallen is geweest door zwarten en in het 
ziekenhuis geslagen is. Zijn reactie is geweest: “Ik verkoop dat huis”. Dat staat nog 
te koop. Hij is verdwenen. Hij woont in Gierle nu, ergens tegen Turnhout. Dus de 
mensen verdwijnen uit de straat. 

(VR_11)
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2. De onvrijwillige bewoners

De groep van onvrijwillige bewoners zijn wijkbewoners die behoren tot de sociale 
huursector en de residuele huursector. Eén deelnemer kan ik categoriseren als noodkoper. 
De huurders wonen over het algemeen in een appartement of een studio. De GIS‑
analyse toont een hoge concentratie aan sociale huisvestingswoningen, geclusterd in 
grotere complexen, en veel kleinere (huur)woningen op de private markt. Op basis 
daarvan kan vermoed worden dat het om een grote groep van bewoners gaat. De 
focusgroepsgesprekken geven opnieuw meer inzicht in waarom deze mensen er wonen, 
hoe ze de wijk gebruiken en ervaren.

De onvrijwillige bewoners vinden dat ze niet vrij hebben kunnen kiezen voor de wijk, 
maar er eerder uit noodzaak zijn beland. De sociale huisvestingsbewoners krijgen immers 
een woning toegewezen door de sociale huisvestingsmaatschappij. Deze mensen hebben 
duidelijk het gevoel dat ze in Antwerpen 2060 zijn geplaatst. Als huurders hebben ze weinig 
vat op hoe hun woning er uit ziet, hoe het appartementsgebouw wordt ingericht en wat er 
mag en niet mag. 

De andere groep van onvrijwillige bewoners behoren tot de residuele huursector. 
Eventueel staan ze op de wachtlijst voor een sociale huurwoning of voldoen ze niet aan 
de gestelde criteria waardoor ze niet anders kunnen dan beroep te doen op de private 
huurmarkt. Zij komen in 2060 terecht omdat men enkel hier betaalbare woningen vindt, 
in overeenstemming met hun profiel. Ze wonen nog niet lang in België en sommigen 
beschikken niet over de juiste verblijfsdocumenten, zijn werkloos, hebben weinig financiële 
middelen, … wat hen als huurder erg kwetsbaar maakt. Terwijl bij de bewuste bewoners 
de prijs/kwaliteit een belangrijke factor was bij de woningkeuze, geldt hier slechts enkel 
de prijs. De kwaliteit is vaak ondermaats in verhouding tot de huurprijs, maar zelfs ook om 
menswaardig te wonen. Velen zijn slachtoffer van huisjesmelkerij. 

De meesten zijn zich erg bewust van de onmogelijkheid om uit de wijk te vertrekken. Een 
vrouw die in een voormalig huis woont dat volledig opgedeeld is in kleine kamerwoningen 
zegt: “ergens anders is het niet te doen. Veel te duur.” (SP_5). Een andere vrouw, de 
noodkoper waar ik naar verwees, verwoordt dit treffend:

Moderator: Woon jij graag in de Tulpstraat? 

Rachida: Ikke? Haha. Wat moet ik doen? Ik 14 jaar woon in Tulpstraat. Ik heb 
één jaar in Everaertstraat gewoond en dan 13-14 jaar in Tulpstraat. Maar ja, wat 
moet ik doen? Waar gaan wonen?

Moderator: Dat klinkt alsof je er niet graag woont. 

Rachida: Graag of niet graag, ik woon er. Soms niet, maar ik heb nooit last met 
iemand. Nooit. Alleen beetje met buren. Woensdagavond. Ik heb problemen met 
vuilzak. Altijd bij mij. (…)

(TOV_19)

Hun ervaringen over hun woonsituatie zullen erg waardevol zijn wanneer ik het wonen 
in 2060 in beeld wilt brengen. Dit is opgenomen bij de beschrijving van het ruimtelijke 
landschap (zie: VI. 1. 2. 1 “Wonen”, p. 192).
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Gebruik van de wijk

De onvrijwillige bewoners maken veel meer dan de bewuste bewoners gebruik van de wijk. 
Dat gaat zowel over de vele sociale voorzieningen die er zijn, zoals het ontmoetingscentrum 
Centrum De Wijk, de sociale restaurants, Open Huis, de voedselbedelingen, … maar 
ook over de handelsvoorzieningen die afgestemd zijn op hun behoeften. Hun dagelijkse 
inkopen doen ze in de wijk, bij Lidl en Aldi maar vooral ook in de vele voedingswinkels 
waarbij de Handelstraat vaak vernoemd wordt. Zij kopen soms kleren en schoenen in de 
Offerandestraat, al klagen ze tegelijk ook over het schrale aanbod. Deze winkels worden 
vooral gebruikt in tijden van financiële tekorten. Ook hun vrijetijdsbesteding gebeurt 
voornamelijk in de wijk. Vrouwen gaan met hun kinderen naar de verschillende pleintjes, 
terwijl moslimmannen uitgaan in de vzw‑cafés en de moskeeën. Deze veelheid aan sociale‑ 
en handelsvoorzieningen, gericht op hun profiel waarderen ze sterk, dat in tegenstelling tot 
hun woning. Als hen gevraagd wordt naar de kwaliteiten van hun woning zullen ze slechts 
zelden over de woning zelf praten, maar eerder over de ligging ervan in de nabijheid van 
voorzieningen. 

Moderator: Ben je tevreden over het comfort van je appartement? Ben je 
tevreden? De ramen enzovoort.

Staf: Ja, dat is comfortabel. De apotheker is er naast voor medicatie en Lidl ook. 

Moderator: Dus je woont dicht bij winkels.

Staf: Ja, ik kan niet meer dan 10 kg dragen.

(CMW_ 15)

Algemene perceptie van de wijk en de straat

Doordat ze niet zelf of niet bewust hebben gekozen om in deze wijk te wonen en, wat 
betreft de private huurders, de ambitie hebben om niet langer dan nodig in de woning 
waar ze nu wonen te blijven, is er weinig verbondenheid met de straat en de wijk. In 
tegenstelling tot de bewuste bewoners zijn de meesten niet bezig met hoe anderen de wijk 
en hun straat percipiëren. Maar er zijn ook onvrijwillige bewoners die zich wel verbonden 
voelen met de wijk. Ze vinden de stigmatisering van buitenaf, zoals ook ervaren door de 
bewuste bewoners, onterecht. Zij proberen “er hier iets van te maken” (SP_10) hoewel ze de 
wijk niet als eindbestemming beschouwen. 

Wij woonden vroeger op Linkeroever en mijn moeder kwam dan naar hier wonen 
maar ik kende dat niet. Ik had zoiets van: “waar kom jij nu wonen”. Ik woon 
ondertussen hier ook al vier maanden. Terwijl ik vroeger zei tegen mijn moeder 
“waar ga jij nu wonen, in de getto’s” Maar nu woon ik hier graag maar het is niet 
dat dit mijn eindbestemming is. Het is niet dat ik hier voor altijd wil blijven. 

(SP_11)

De wijk als tijdelijke halte, in afwachting van een hopelijk betere woning en woonomgeving, 
legt duidelijk de link naar Saunders’ theorie over aankomstwijken (Saunders, 2011a, Saunders, 
2011b).
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Overeenkomstig met de bewuste bewoners is dat ze evenzeer overlast ervaren en zich ook 
onveilig voelen, maar het onveiligheidsgevoel wordt veel vaker en veel explicieter vermeld 
door de onvrijwillige bewoners. Dat komt waarschijnlijk omdat ze door de specifieke 
ligging van hun appartementsgebouwen en de concentratie van overlast genererende 
bewoners, ook vaker geconfronteerd worden met ongewenste situaties. Een vrouw die 
eerder al aangaf dat ze niet graag in de wijk woont zegt “ik ben bang. Alles stelen. Mensen 
komen met hamer. Dingen kapot maken.” (TOV_20). Anderen proberen deze overlast nog te 
relativeren, door te zeggen dat het nu eenmaal bij de wijk hoort en ze “dat nu al gewoon 
zijn” (MP_6). Maar uit volgende ervaring blijkt dat de zaken die zij als overlast categoriseren 
toch wel vrij heftig zijn:

Johnny: ‘t Is hier anders, die nadelen, die zou ik wel willen veranderen.

Moderator: Zeg, en wat zijn die nadelen dan voor u?

Johnny: Ja, bij ons in de straat, zo een paar weken geleden is daar nog iemand 
vermoord met een baseball bat.

(MP_7)

3. De jonge 2060’ers

Ik onderscheid de jonge 2060’ers ten opzichte van de vorige twee groepen omdat uit 
de focusgroepsgesprekken blijkt dat ze de wijk op een heel andere en specifieke manier 
gebruiken en ook hun perceptie ervan verschillend is met de voorgaanden. Twee 
focusgroepen vonden plaats met jongeren. De ene groep bestond uit een klas van het 
zevende jaar uit de Marco Polo school, gelegen in de Offerandestraat. De andere groep 
was een groep Marokkaanse jongens tussen 14 en 18 jaar van Samen op Straat. De ouders 
van deze jongeren behoren voornamelijk tot de onvrijwillige bewoners. Ze wonen in een 
sociale woningblok of in een huurappartement. Niet alle deelnemers uit deze focusgroepen 
behoren tot de jonge 2060’ers. Zo zijn er twee meisjes van de Marco Polo school die ik 
eerder bij de onvrijwillige bewoners reken. Het zijn tienermoeders die reeds zelfstandig 
wonen en door hun specifieke noden, behoeften en activiteiten ook meer verwant zijn aan 
de onvrijwillige bewoners.

Praten over hun woning en woonomgeving gaat moeizaam, vooral dan met de jongens van 
Samen op Straat. Eén van hen zegt dat een dienst van de stad bij hen thuis controle heeft 
gedaan op de aanwezigheid van kakkerlakken en dat “heel zijn buurt” vol zit (SOS_5). Als er 
gepeild wordt naar hun mening over het woningpatrimonium dwalen ze af. Het is duidelijk 
dat ze daar niet over willen spreken:

Moderator: Zijn er hier genoeg sociale woningen denk je?

Youssef: Wacht he, waar zijn de sociale woningen?

Moderator: Bijvoorbeeld hier. Een blok. De Geelhandplaats, dat is ook een sociale 
woonblok, daar aan het Stuivenberg, daar heb je dit, hier de Helmstraat, tegen 
het park, daar heb je ook een sociale woonblok. Eigenlijk is er een kaartje waardat 
er allemaal sociale woningen op staan. Denk je dat dat er te weinig zijn? Als je die 
blokken ziet. 
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Youssef: Nee, is goed.

Moderator: Huizen met tuin. Oké.

Ibram: Waarom mag een hond op de bus en een schaap niet?

Bilal: Kan je dat regelen dat Kelderke meer open gaat?

(SOS_16)

De groep van de Marco Polo school praten wel meer over hun woonsituatie maar zijn er 
eerder gelaten over. Als hen gevraagd wordt of ze in een groot of een goed appartement 
wonen, zeggen ze bijvoorbeeld: “Ja dat valt wel mee eigenlijk. Daar kan je goed bewegen.” 
(MP_4). Hoewel ze hinder hebben van de overlast en fricties in de wijk, wonen ze er tegelijk 
graag. 

Kimberley: Nee, ik heb vier jaar in de Kempen gewoond he, da was een hel, echt, 
écht een hel. In Vorselaar, aan de kanten van Neerpelt. Echt de hel tegenover hier 
in de stad. 

Moderator: En vertel eens, waarom je hier niet zou willen weggaan? Hier over de 
buurt zelf he.

Johnny: Euh, gewoon, omdat ik ben geboren in Borgerhout, dus da is zo. Ik ben 
die drukte gewoon. Moesten mijn ouders ineens zeggen, ja wij verhuizen naar een 
rustiger plek of zoiets, ik zou da gewoon niet kunnen. Ik ben dit gewoon die drukte 
en ja.

Meisje: Ja zeker in de Diepestraat. Hihi.

Moderator: Het is niet normaal maar wel leuk.

(MP_6)

Gebruik van de wijk

De deelnemers uit beide focusgroepsgesprekken gebruiken de wijk op een verschillende 
manier. Tijdens hun vrije tijd trekken de Marokkaanse jongeren graag op met elkaar en 
doen dat in de open, publieke ruimte van de wijk zelf. Ze voelen zich er echter niet welkom 
door anderen en ze kunnen zich deze ruimte niet toe‑eigenen zoals ze dat graag zouden 
willen. Deze jongeren voelen zich geviseerd en zijn zich ervan bewust dat ze bestempeld 
worden als overlastjongeren of hangjongeren. De oorzaak daarvan is volgens hen omdat 
ze zich vervelen op straat, doordat er weinig te beleven is, maar vooral omdat ze er geen 
eigen plek hebben. Overal worden ze gecontroleerd of weggejaagd door de politie.

Youssef: Er is niks.

Bilal: Jawel, bij de politie.

Mo: Bij Pothoekstraat. Daar worden we weggejaagd. Dat mag niet zo’n bende. 

Karim: Bij ons, in Borgerhout ook, bij Krugerplein. Ik weet dat, van de zomer, ik 
heb daar een keertje gezeten met mijn vrienden, en dan kwamen ze daar langs en 
dan moesten we daar weg. 

Youssef: Om 8 uur pascontrol, mag dat?

Bilal Maar het was nog maar 8 uur.
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Moderator: En met hoeveel zaten jullie daar samen?

Youssef: Met 6, 7.

Bilal: Samenscholing.

Moderator: En zijn er nog plekken in de wijk waar dat je ook dat gevoel hebt van 
als je daar zit? Jij noemt de Pothoekstraat, zijn er nog zo andere plekjes?

Youssef: Zoveel. Er zijn zoveel plaatsen.

Moderator: Zouden ze daar zo plekjes voor moeten maken, waardat je zowat 
gewoon kan hangen? Zonder dat je iets doet, babbelt, gewoon wat babbelt.

Mo: Banken.

Moderator: Speciaal voor jongeren dan. 

Youssef: Daarom een jeugdhuis.

(SOS_18)

De jongeren van de Marco Polo school, die met uitzondering van één jongen uit meisjes 
bestaat, gebruiken voornamelijk de Offerandestraat als ontmoetingsplek. Zij geven aan dat 
ze als jonge vrouw veel plekken in de wijk vermijden omwille van het grensoverschrijdende 
gedrag van mannen. Ze zeggen dan wel dat ze zich hebben verzoend met het feit dat 
sommige pleinen gedomineerd worden door mannen, maar ze vinden het vervelend en 
gaan dan op zoek naar andere plekken, die plekken ze nu vooral buiten de wijk vinden. Ze 
hebben dan ook behoefte aan een vrouwvriendelijke (man‑ontoegankelijke) plek in de wijk, 
zoals “een disco”, maar dan wel “voor meisjes alleen” (MP_11).

Kimberley: Dan kan je doen wat je wilt zonder dat er jongens staan te gapen. 

Naïma: Je komt buiten als meisje ok. Als je een schoon meisje bent is dat normaal, 
ok maar als je gewoon zo’n normaal bent, het eerste wat ze doen is fluiten. Zo 
van: kom eens binnen, dit en dat. En bij een meisjesdisco zou je dat niet hebben. 
Als je dat al overdag moet doormaken, waarom in de avond dan ook?

Leraar: Dat gebeurt dus heel veel, zo aangesproken worden?

Naïma: Ja, of zo vastgepakt worden, zo van: ‘Hé, blijf eens hier.’.

(MP_11).

Algemene perceptie van de wijk en de straat 

De jongens van Samen Op Straat tonen zich erg fier over de Handelstraat. Ze voelen zich 
ermee verbonden omwille van de sterke toe‑eigening ervan door Marokkaanse mannen, 
die ze als voorbeeld nemen. Verder delen ze de wijk in op basis van de verschillende 
culturen die zich volgens hen deze buurten toe‑eigenen. Terwijl de buurt rond de 
Handelstraat van hen, de Marokkanen, is, zijn de Tulpstraat en de Van Kerckhovenstraat 
de Koerdenstraten. De Van Wezenbekestraat is de Chinezenstraat, de Offerandestraat de 
Pakistanenstraat en het De Coninckplein het “junkieplein”. 
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De meisjes leggen de focus eerder op de wijk dan op de straat en spreken zich er positief 
over uit. Het multiculturele karakter ervan vinden ze erg aantrekkelijk, net zoals de drukte. 
De trots over de uitzonderlijke diversiteit in de wijk komt heel expliciet tot uiting bij een 
jonge vrouw van gelijkaardige leeftijd die aan een andere focusgroep deelnam. 

Marie: Ik heb hier ook op school gezeten op school, en ik zal nooit niet vergeten. 
Wij deden elke maand op een dinsdag en donderdag, dat we met 2 personen 
van de klas samenkwamen. De ene moest ideeën zeggen en de ander moest 
opschrijven welk idee we dan bij de directeur van t school gingen uitleggen. En 
er was een meisje gekomen naar school, 1 dag, nog geen halve dag en die reed 
‘s middags door, die zei, ik ga naar huis, ik zal me wel ziek laten schrijven en van 
thuis uit naar school gaan. Dan vroegen wij waarom ze dat deed. Ze antwoordde: 
“teveel buitenlanders”. Ik was er zo van aangedaan! Je weet dat toch dat als je 
naar ‘t stad naar ‘t school gaat dat altijd buitenlanders zijn. Ik heb dan aan mijn 
directeur voorgesteld om een foto te trekken van elke nationaliteit dat daar zat 
en dat dan tegen de gevel te kleven en een slogan te schrijven van “alle culturen 
welkom”. En sinds die dag... Er gaan nog Belgen naar die school, maar grotendeels 
gaan er toch allochtonen naar die school hoor. Dus ik heb zoiets van, ge weet naar 
waar ge komt. Ik noem mezelf soms toerist in eigen land.

(SP_13)

Eveneens vinden ze, zoals eerder gezegd, dat de wijk sterk wordt toegeëigend door 
mannen, wat voor hen als onaangenaam wordt ervaren. De grote hoeveelheid aan vzw‑
cafés werkt dat in de hand want de mannen die daar zitten “zitten allemaal te gapen naar 
u. Die hebben geen werk, die hebben niks te doen. (…) Die zitten daar echt heel de tijd op 
hun luie kont.” (MP_18)

Beide groepen klagen op een gelijkaardige manier over druggebruikers. Ze voelen zich 
daardoor niet op hun gemak.

Moderator: Zeg, en wat zijn die nadelen dan voor u?

Johnny: Ja, bij ons in de straat, zo een paar weken geleden is daar nog iemand 
vermoord met een baseball bat.

Allen: OEI.

Johnny: En er zitten ook heel veel junkies. Over ons dan is er zo altijd ne man met 
een emmerke. Echt ne junkie, en die wacht dan echt tot mensen hem zijn spullen 
komen geven. En dan, ja, dat dealen bij ons in de straat. Je ziet die gewoon dealen 
naast u. Die zien daar niet naar. En vechten en zo.

(MP_7)

De Marokkaanse jongens klagen vooral over het feit dat de druggebruikers zijn verjaagd 
van het De Coninckplein. Ze vinden deze actie niet goed omdat ze vaststellen dat de 
druggebruikers zich daardoor zijn beginnen verspreiden over de wijk en ze dichter naar hun 
buurt trekken, wat een bijkomende frictie zou kunnen opleveren op de reeds schaarse open 
ruimte. 
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Youssef: Soms jagen ze ze weg en dan komen ze in deze richting. Ze komen dichter 
en dichter, nu zijn ze bij Elisabeth. En dan wordt dat Handel.

Bilal: Er zijn er al een paar op Schoolplak

Moderator: Je denk dat dat komt omdat ze op het De Conickplein meer controle 
doen ...

Youssef: Naar Elisabeth. Van Elisabeth naar hier. Bij Diepestraat, daar voeren ze 
controle uit, nu komen ze naar hier.

(SOS_19)

4. De bezoekers2

De groep van de bezoekers is homogener. Het zijn bewuste niet‑wijkbewoners. Sommigen 
hebben een wijkverleden en zijn tevreden dat ze er niet meer wonen. Ze wonen veel liever 
op de plaats waar ze nu wonen. Diegenen die er nooit gewoond hebben, op een enkeling 
na, ook geen ambitie om er ooit te komen wonen. Velen wonen in een sociale woonwijk 
zoals Rozemaai, Linkeroever, Kiel en Luchtbal en behoren dus tot het marktsegment van 
de sociale huursector. Ondanks dat ook zij niet hebben kunnen kiezen voor de woning en 
de woonomgeving waar ze nu wonen, lijken ze veel tevredener te zijn met hun woning dan 
de onvrijwillige bewoners. Ze wonen er graag omdat het er rustiger, groener en veiliger 
is, in vergelijking met 2060. Een Aziatische, jonge vrouw zegt bijvoorbeeld dat ze omwille 
van de Marokkaanse mannen, die haar lastig vielen, is verhuisd uit de wijk. Omwille van 
de voorzieningen zou ze zich opnieuw willen vestigen in de wijk maar de Marokkanen 
weerhouden haar daarvan (OH_2). Anderzijds is dat wel verrassend omdat de wijk ook 
een sterke Aziatische buurt heeft, rond de Van Wezenbekestraat. Blijkbaar is dat voor haar 
onvoldoende en wilt ze zich in heel de wijk veilig en vrij kunnen bewegen, dus ook in de 
straten die eerder gedomineerd worden door Marokkanen. Doordat dat onmogelijk is, 
verkiest ze te wonen op Linkeroever. 

Gebruik van de wijk

Hoewel deze groep van bezoekers liever niet in de wijk woont, maakt ze wel intensief 
gebruik van de specifieke voorzieningen die er in terug te vinden zijn. Dat geldt ook 
voor ex‑wijkbewoners die zeggen tevreden zijn dat ze uit de wijk zijn kunnen verhuizen. 
Vermoedelijk gaat dit over de groep van sociale stijgers in aankomstwijken. Kenmerkend 
voor hen is dat ze, van zodra het mogelijk is, uit de aankomstwijk vertrekken en dit als 
een succes beschouwen (Saunders, 2011a). Ze blijven ze echter bezoeken omwille van het 
voorzieningenaanbod, van zowel de sociale, de culturele als de handelsvoorzieningen. Deze 
voorzieningen zijn vaak exclusief of erg schaars in de rest van Antwerpen en zeker de grote 
concentratie ervan in één wijk is uitzonderlijk. 

2  Hierbij moet wel opgemerkt worden dat door de rekruteringsmethode van de focusgroepen dit een 
vertekend beeld kan opleveren. Deelnemers zijn uitgenodigd via organisaties en de participatiekanalen van de stad. 
Mensen die de wijk bezoeken louter omwille van de handelsvoorzieningen, of omdat ze enkel gebruik maken van 
voorzieningen die geen link hebben met Centrum de Wijk en het participatienetwerk van de stad (zoals bezoekers 
van de vzw‑café’s of van de moskeeën) of omdat ze er familie of vrienden komen bezoeken, zijn niet bevraagd.
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Een vrouw uit het naastgelegen Borgerhout, waar ze reeds 30 jaar woont, kent de wijk 
via haar grootouders die er hebben gewoond en blijft de wijk bezoeken omdat het 
handelsaanbod er groter is dan in haar omgeving.

Moderator: Gij woont hier niet in de wijk maar gij komt hier vaak Irène dus je 
kan geen vlaggetje prikken. Maar je komt wel hier.

Irène: Ja maar ik weet niet wat zeggen. Ik woon in Borgerhout. 

Moderator: In Borgerhout. En ooit hier gewoond?

Irène: Mijn grootouders hebben hier gewoond. Vandaar ken ik het eigenlijk 
het beste hier. Ik kom hier regelmatig om boodschappen te doen bijvoorbeeld. 
Ik kom regelmatig ook in de Delhaize aan het gasthuis. Ik ga naar het Sint-
Jansplein naar de markt. 

Moderator: Je woont niet in de wijk maar je gebruikt de wijk voor de winkels.

Irène: Ik woon er al 30 jaar. in mijn omtrek zijn er niet veel winkels. Enkel langs 
de Turnhoutsebaan. Dat is een beetje aanpassen maar dat gaat.

Moderator: Dus je vindt het leuker winkelen in Antwerpen Noord dan in 
Borgerhout?

Irène: Ja

(VR_6)

Deze groep levert interessante lokale kennis op, op vlak van het gebruik van het 
voorzieningenaanbod. GIS‑analyse toont het grote aanbod aan sociale voorzieningen 
aan maar de focusgroepsgesprekken maken duidelijk dat deze ook intensief 
worden gebruikt door niet‑bewoners van de wijk en dus ook een bovenlokale 
aantrekkingskracht hebben. Bij de capaciteitsberekening die in GIS gebeurt wordt met 
deze gebruikers echter geen rekening gehouden, wat een fout beeld kan opleveren naar 
de behoefte aan voorzieningen. 

Algemene perceptie van de wijk

Het gebrek aan groen vormt de meest voorkomende reden om zich niet in de wijk te 
vestigen of voor de bezoekers met een wijkverleden, om niet meer in de wijk te willen 
wonen. Andere belangrijke redenen zijn de overlast en het onveiligheidsgevoel. Met 
overlast bedoelt men het vuil in de straten, zowel zwerfvuil als sluikstort, het ongewenst 
gedrag van druggebruikers, lawaai van spelende kinderen en de permanente drukte 
die er heerst “24 uur op 24” (OH_5), veroorzaakt door auto’s en door mensen. Het 
onveiligheidsgevoel gaat zowel over verkeersonveiligheid door het drukke autoverkeer, 
waarbij de auto’s ook veel te snel rijden “gewoon om aandacht te trekken” (OH_5), de 
frictie tussen mensen, dronken mannen en “de Marokkanen”. 

Ook op de morfologie van de wijk heeft men commentaar. Het gebied is erg dens 
en de straten smal, waarbij de Lange Beeldekenstraat, de Handelstraat en de 
Dambruggestraat als minst aangenaam worden ervaren. Een deelnemer die in 
Borgerhout woont, wat volgens GIS‑analyse een wijk is met een even grote densiteit als 
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2060, ervaart 2060 als meer dicht bebouwd, met een groter gebrek aan groen. Het aanbod 
aan sociale huisvestingscomplexen lijkt dit gevoel nog te versterken. Enkel park Spoor 
Noord en de straten errond worden regelmatig vernoemd als grote uitzondering hierop. 

De bezoekers bevestigen het gestigmatiseerde beeld van de wijk dat bij de andere groepen 
ook reeds ter sprake kwam. Voor hen is dat een reden om er niet te willen wonen: “het 
Stuivenberg heeft de naam van de meest arme buurt te zijn” (OH_4). De twee meest vaak 
vernoemde gestigmatiseerde plekken zijn de Handelstraat “daar kom ik niet. Dan krijg je 
een draai van hier en een draai van daar.” (OH_7) en het Sint‑Jansplein: 

Everist: Ik blijf in Deurne Noord. Op het Sint-Jansplein kan je een matras huren. 
Dat vind ik maar niks. Ik ben hier beginnen komen via Open Huis en dan ben ik 
mee begonnen met allerlei initiatieven. Maar ik ken wel mensen en die wonen hier 
graag. Dat zijn Brazilianen. Dat zijn waarschijnlijk moslims. Die hebben andere 
wensen. En die komen met elkaar overeen. 

Moderator: Vind je Antwerpen Noord een aantrekkelijke wijk?

Everist: Om er naartoe te komen wel maar niet ‘s avonds. De wijk zelf: neenee. 
Daar wil ik niet graag wonen.

Moderator: en zou je kunnen vertellen waarom niet?

Pjotr: het is allemaal zo eng. De straten zijn allemaal zo eng. De huizen zo dicht bij 
elkaar. Hoewel aan het park Spoor Noord is het wel ok.

Moderator: Dus jij zou hier pas willen komen wonen wanneer er meer ruimte zou 
zijn?

Pjotr: Dan eventueel wel. 

Moderator: En wat is dat dan open ruimte? Een plein? Een park met bomen?

Everist: Waar ik woon, in de sociale woningen in de Twee Netenstraat, daar 
hebben we een binnenplein en dan heb je een groot groen plein.

(VR_31)

Ook lijken ze neer te kijken op de wijkbewoners. Ze zijn arm en lijken hun miserie zelf op te 
zoeken: 

Lucy: Er zijn hier veel arme mensen en die hebben dan wel kei veel kinderen. Dat 
klopt niet dat kansarme zoveel kinderen hebben. Als je dan geen geld hebt, en dan 
zoveel kinderen pakt… 

(…)

Je weet toch dat als je arm bent. Zo’n kind kost geld en die pakken er dan keiveel. 
Er zijn ouders die niet werken maar die hebben dan wel drie vier kinderen. en die 
hangen dan op straat.

(OH_12)
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VI. 1. 1. 2. Perceptie	van	de	ander
Als mensen over anderen vertellen, heeft men het vooral over diegenen die voor overlast 
zorgen. Verschillende overlastgroepen kunnen van elkaar worden onderscheiden op 
basis van de soort van overlast die ze genereren. Het gaat hierbij om druggebruikers, 
kinderen, slechte buren, malafide verhuurders en onverschillige huurders. De aanwezigheid 
van deze groepen in de wijk beperkt hun vrijheid om er in te leven en in te bewegen. 
Maar niet alleen hun omgevingskwaliteit vermindert daardoor, het heeft ook effect 
op hun woonkwaliteit. Naast deze overlastgroepen worden er nog twee duidelijke 
kwaliteitsbevorderende groepen genoemd. Dit zijn de eigenaar‑bewoners en de Belgen, die 
soms ook als synoniemen van elkaar gebruikt worden. 

1. Druggebruikers als overlast nummer 1

Druggebruikers lijken voor de meeste overlast te zorgen. Hun aanwezigheid zorgt voor alle 
vier de groepen die ik hierboven onderscheiden heb, voor een onaangename sfeer in de 
straten en op de pleinen. Druggebruikers worden op verschillende locaties gesignaleerd. 
De belangrijkste plekken daarbij zijn het De Coninckplein en de metrohalte Sint‑Elisabeth. 
Maar ook verspreid in de wijk, in straten en op pleinen wordt men ermee geconfronteerd. 
Vooral de onvrijwillige bewoners en de bezoekers zeggen dat ze zich onveilig voelen 
en bang zijn van deze mensen waardoor ze straten en pleinen die door druggebruikers 
bewoond worden, vermijden. Vrouwen voelen zich daar kwetsbaarder voor dan mannen. 
De bewuste bewoners klagen hierover minder. Ze vinden vooral de achtergelaten 
spuiten op de pleintjes, in de struiken en in de ingang van de metrostations vervelend 
en gevaarlijk voor de kinderen uit de wijk. Bijkomend worden de onvrijwillige bewoners 
ook in hun woongebouwen zelf geconfronteerd met druggebruikers. De inkomportalen 
van hun appartementsgebouwen blijken aantrekkelijk te zijn als gebruiksruimte en 
overnachtingsplaats. Het is niet enkel hun aanwezigheid die hierbij hinderlijk is, maar ook 
de sporen die ze achterlaten na hun bezoek. 

Moderator: En woon jij ook in een sociale woning?

Chantal: Ja van Woonhaven. Ik vind dat goed maar het is al zeven jaar dat 
we vragen. Er is een deur waar je binnen komt en een deur om naar de 
appartementen te gaan, dat er een deur is dat je kan sluiten. Dat we vragen om 
de deur naar buiten ook automatisch te laten sluiten. Je ziet ze niet altijd maar 
daar achter liggen junkies dat ze hun behoefte er doen zodat er een hele lijn ligt, 
precies aan onze brievenbus. Als we onze brievenbus opendoen, valt alles er uit, 
op dat nat. Dat is het enige vervelende wat ik vind. 

Moderator: Herken jij het verhaal van Ingrid?

Chantal: Ja, dat is overal zo. Zoals in de Rotterdamstraat: daar staan er dan 
bloemen als versiering aan je huis en dan passeren ze en patat de planten op de 
grond. Op het De Coninckplein staat er zo een onnozel te doen, zag hij een stukje 
glas op de grond liggen, steekt hij in mijn oog. Ik durf ’s avonds niet meer buiten 
gaan.

(CMW_13)
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Naast deze oneigenlijke portaalbewoners en/of –gebruikers wonen er ook druggebruikers 
in de appartementen zelf. Hun ongewenste gedrag in de gemeenschappelijke tuinen 
zorgt ervoor dat sommige deelnemers van de focusgroepsgesprekken deze tuin niet meer 
gebruiken, maar ook voor ouderen en kinderen is het volgens hen daardoor vaak een no‑go 
zone (zie ook 1 “Dagelijkse ontmoeting in de publieke en semi‑publieke ruimte”, p. 180 ). Vanuit 
deze verhalen wordt duidelijk dat niet alleen de kwaliteit van de woonomgeving maar ook 
de woonkwaliteit zelf op de proef wordt gesteld door deze overlastgroep.

2. Overlastkinderen 

GIS‑analyse geeft aan dat er een grote hoeveelheid kinderen in de wijk wonen. Uit de 
focusgroepsgesprekken wordt duidelijk welk effect de grote aanwezigheid van kinderen 
heeft op de perceptie en het gebruik van de wijk. Opvallend is dat kinderen vaak 
als negatieve actor worden beschouwd. Ze worden, naast de druggebruikers, als de 
belangrijkste groep genoemd die overlast creëert op de pleinen en in de straten. Ze zijn erg 
luidruchtig en passen hun gedrag niet aan, aan de aanwezigheid van de anderen, waardoor 
ze zich deze ruimten gaan toe‑eigenen. Vooral de ouderen klagen over dit onaangepast 
gedrag. Zo zegt Liliane: 

“Jaja, maar je moet eens zitten tussen lawaai... Stuivenbergplein, Duinplak 
Schoolplak, geen enkele oude mens kan daar gaan zitten of ze krijgen een bal 
tegen hun hoofd.” 

(TST_ 9). 

De bewuste bewoners hebben ook hinder van kinderen maar kunnen dat schijnbaar beter 
of winden zich daar alleszins niet over op tijdens het focusgroepsgesprek. Ze geven aan 
dat dit komt door het gebrek aan publieke ruimte dat er in de wijk is. Een mogelijke reden 
dat de onvrijwillige bewoners dit een groter probleem vinden zou kunnen zijn doordat 
ze er veel intensiever mee in contact komen. In hun appartementsgebouwen wonen er 
veel kinderen, waardoor ze ook de collectieve ruimten van de gangen en binnengebieden 
gebruiken als speelruimte. Ze spelen doorgaans erg luidruchtig. Dat lawaai wordt nog eens 
extra versterkt door de hoge gevels die de binnengebieden begrenzen. De smalle straten 
zorgen daarbij voor eenzelfde effect. 

Moderator: En jij wilt ook meer sociale woningen? Sociale woningen waar plaats 
is voor stille mensen en waar niet al te veel kinderen wonen en waar het veilig is. 
Dat wil jij?

Ingrid: Zij woont op de Geelhandplaats en ik heb daar zelf ook gewoond dus ik 
weet wat daar het probleem is. Die kinderen spelen daar tot ’s avonds laat op dat 
binnenplein en dat geluid stijgt naar boven en ze kunnen dikwijls echt heel veel 
lawaai maken. Ik ben daar trouwens ook gaan lopen om die redenen. (…) Bij ons 
in het gebouw valt dat wat beter mee. ’s Avonds is het er vrij rustig maar ik heb 
wel momenten dat de kinderen in gangen aan het spelen zijn en dat dat dan wel 
wat teveel lawaai is. Als je je dan niet goed voelt of je nood hebt aan wat rust en 
als dan de kinderen er aan het spelen zijn, dan heb je wel eens zin om te zeggen 
“’t is hier geen speeltuin hé”. 

(CMW_24)
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Een belangrijke reden van de overlast nog is volgens hen het gebrek aan toezicht van de 
ouders van deze kinderen, waardoor ze vrijuit hun zin kunnen doen, tot laat op de avond. 

Irène: Als de kinderen in de zomer tot twee uur buiten zitten, probeer dan maar 
eens te slapen of probeer dan maar eens je tv te verstaan. 

(VR_ 32)

Niet alleen ouderen en sociale huisvestingsbewoners klagen over het gedrag van kinderen, 
ook ouders van jonge kinderen doen dat. Zij klagen over het feit dat kleine kinderen 
niet veilig in de wijk kunnen spelen. Nochtans tonen GIS‑kaarten een spreiding van 
de speelpleintjes waarbij slechts een klein deel van de wijk, langs Spoor Oost, in een 
tekortzone hiervan liggen. Vermoedelijk komt dat omdat de overlastkinderen deze pleintjes 
toe‑eigenen. Ook druggebruikers die op de pleintjes rondhangen zorgen ervoor dat deze 
ouders met hun kinderen noodgedwongen moeten uitwijken naar park Spoor Noord, waar 
ze zich veel veiliger voelen. 

Marie: Dat is niet veilig

Moderator: Waar ga je dan wel naartoe, als je eens wilt buiten zitten? 

Marie: Spoor Noord. Ik laat de kinderen er alleen spelen terwijl ik dat niet zou 
doen in de blok. Wij hebben dan een spuit gevonden enzovoort. En er wonen erg 
rare figuren in de blok.

(Speelvijver, nr. 8)

Opvallend is dat de jongens van Samen op Straat zichzelf dan wel als overlastgroep 
bestempelen maar ze in de andere gesprekken niet vernoemd worden.

3. Slechte buren hypothekeren woonkwaliteit

De bewuste bewoners koppelen de (beeld)kwaliteit van de straat en de hoeveelheid 
overlast die deze genereert onmiddellijk aan wie er in de straat woont. Huurders, die 
vaak kortstondig in dezelfde woning wonen, hebben volgens hen minder binding met het 
gebouw en de omgeving. Dat vertaalt zich in het gebrek aan onderhoud van hun woning, in 
sluikstort en in straatlawaai. De kinderen uit de vaak kroostrijke gezinnen, zoals uit de GIS‑
analyse blijkt, zorgen voor de bovengenoemde overlast. 

De onvrijwillige bewoners wonen in appartementsgebouwen waardoor ze ook hinder 
ondervinden van hun mede‑bewoners. Buren maken ruzie, zijn luidruchtig en zorgen 
voor sluikstort. Verschillenden klagen over het feit dat hun buren het vuilnis niet correct 
opbergen. Ze gooien het in de kelder of op de stoep, wat muizen en ratten aantrekt. Al deze 
overlast verlaagt hun woonkwaliteit. 

4. Malafide	verhuurders	

Malafide of onverschillige eigenaars van de huurappartementen uit de residuele huursector 
zijn zowel voor de bewuste bewoners als voor de onvrijwillige bewoners de reden van de 
lage woningkwaliteit die in de wijk vaak voortkomt. Het gaat daarbij vaak om eigenaars 
die niet in de wijk wonen en meerdere panden bezitten. Deze eigenaars profiteren 
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van de zwakke situatie van mensen in precaire omstandigheden. Ze voelen zich weinig 
verantwoordelijk voor de panden die ze verhuren. Een vrouw die klaagt over sluikstort van 
haar buurman en zegt dat ze dit reeds heeft aangekaart bij de eigenaar, maar hij wilt geen 
actie ondernemen op haar klacht: “die zegt, ik heb zoveel panden, ik kan dat allemaal niet 
bijhouden.” (SP_12). 

5.	De onverschillige huurder 

De bewuste bewoners hekelen de overvloedige aanwezigheid van huurders in de wijk 
omdat zij niet als goede huisvader voor hun woning optreden. De onvrijwillige bewoners 
benoemen dit evenzeer als een probleem, hoewel ze ook huurder zijn. “Dat is hun 
mentaliteit” (SP_6). Om zich te onderscheiden van deze groep voegt men aan dergelijke 
opmerking ook toe “Ik zou dat nooit doen. Iets wat niet van mij is, daar zal ik nooit niet 
aankomen, maar zij genieten er van. Als het kapot is, is het kapot” (SP_6).

6. De betrokken eigenaar-bewoner

De groep van onverschillige huurders zet men vaak tegenover de groep van eigenaar‑
bewoners. Zowel de bewuste als de onvrijwillige bewoners vinden dat eigenaars veel 
respectvoller omgaan met hun woning, straat en wijk. De aanwezigheid van eigenaar‑
bewoners is dan ook belangrijk voor de kwaliteit van de straat en de wijk. Doordat ze 
volgens hen langer in de wijk wonen, eigenen ze deze toe, wat positief wordt ervaren. 
Straten waar veel eigenaars in wonen zijn doorgaans rustiger en aangenamer. De 
onvrijwillige bewoners, die vaak in straten wonen met overwegend huurappartementen, 
klagen bijvoorbeeld veel meer over sluikstort en claimgedrag door overlastgroepen. 

De eigenaar‑bewoners vinden van zichzelf dat ze zorgzamer omgaan met de wijk. Ze 
trekken zich de wijk aan. Dat doen ze naar eigen zeggen door buurtfeesten en andere 
activiteiten te organiseren, maar ook door overlast te melden aan de politie, in de hoop dat 
hierdoor de problemen in de wijk zullen verminderen en door mensen aan te spreken over 
hun gedrag zodat ze dit zouden kunnen aanpassen.

7. Belgen voor stabiliteit en rust

Wat minder expliciet ter sprake komt bij de bewuste bewoners, maar wel regelmatig 
terugkomt in de gesprekken met de onvrijwillige bewoners is het onderscheid dat men 
blijkt te maken tussen Belgen en niet-Belgen. Zowel mensen van Belgische als van niet‑
Belgische origine maken deze tweedeling. Hoewel tijdens de gesprekken de diversiteit in de 
wijk vaak als een troef voor beschouwd, wordt deze tegelijk immers ook als een druk op de 
wijk ervaren. Dat wordt soms letterlijk gezegd, zoals in het volgende citaat, maar ook vaak 
via een omweg, door bijvoorbeeld te zeggen dat het gebied “vol” is, maar, “dat er nog wel 
meer Belgen bij mogen komen”. 

Belgen als buren wordt als reden genoemd om graag in de buurt te wonen omdat ze er ook 
langer blijven wonen. Zij worden geassocieerd met stabiliteit en rust. De verhouding van 
aantal Belgen die in de wijk wonen en niet‑Belgen vindt men belangrijk voor het imago van 
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de buurt: “Het mag niet een volledige Marokkanenbuurt zijn” zegt een autochtone vrouw 
die zelf getrouwd is met een Marokkaan. Ze voegt er aan toe dat ze het goed vindt dat er 
zoveel buitenlanders zijn maar dat ze “wel erg blij is wanneer ze een jong Belgisch koppel 
ziet” (SP_11). 

VI. 1. 1. 3. Ontmoeten van de ander
Ontmoeten is belangrijk in de hyperdiverse stad omdat men zo de ander leert kennen en 
respecteren. In hoofdstuk II heb ik twee manieren benoemd waarop ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden. Het gaat hierbij over de burenconnectie enerzijds. Dit is het spontane, 
dagelijkse ontmoeten in de publieke ruimte gevormd door de straten en de pleinen, maar 
ook in de privaat beheerde publieke ruimte, de zogenaamde centraliteiten in de wijk. 
Anderzijds is er het burencollectief of het geplande ontmoeten. Het zijn activiteiten die 
door de buurt georganiseerd worden en gericht zijn om de samenhorigheid in de buurt 
te versterken. Om een sociaal‑ruimtelijk beleid uit te werken is het belangrijk om zicht te 
krijgen op hoe deze twee vormen van ontmoeten in de wijk plaatsvinden en hoe ze ervaren 
worden. De GIS‑kaarten kunnen slechts een vermoeden geven waar deze ontmoetingen 
plaatsvinden door aanduiding van pleinen, parken en publieke functies. Uit deze analyse 
kan echter niet opgemaakt worden of ze hiervoor ook effectief gebruikt worden en hoe dit 
ontmoeten ervaren wordt. In welke mate geven de focusgroepsgesprekken hierover meer 
inzicht? Welke soort plaatsen zijn meer geschikt om elkaar te ontmoeten en waar bevinden 
deze zich? Wie ontmoet er wie? Waar kunnen mensen beter apart gehouden worden? Op 
die manier kan geleerd worden hoe het samen leren, werken en leven in al zijn diversiteit 
nu plaatsvindt en hoe dit in de toekomst kan verbeterd worden. 

1. Dagelijkse	ontmoeting	in	de	publieke	en	semi-publieke	ruimte

De belangrijkste plaatsen voor het spontane, dagelijkse ontmoeten worden gevormd 
door straten, pleinen, parken, collectieve binnengebieden en steegjes. Men ervaart het 
ontmoeten hier vaak op een eerder negatieve manier. Er wordt ruzie gemaakt, pleinen en 
parken worden door bepaalde groepen toegeëigend waardoor anderen moeten uitwijken 
naar andere pleinen om er te verblijven, bepaalde straten worden door mannen geclaimd. 
De Marokkaanse jongens van Samen op Straat, als één van de (door zichzelf benoemde) 
overlastgroepen, zijn zich ervan bewust dat ze zich bepaalde ruimten toe‑eigenen en dat 
dat voor anderen als een probleem wordt gezien. Maar zij vinden tegelijk dat ze geen ander 
alternatief hebben, willen ze hun vrienden blijven ontmoeten:

Bilal: Hé Patrick, weet je, wat ik wel wil, is gewoon meer uitstappen.

Moderator: Ik zal er nog eens iets bij schrijven. 

Bilal: Liefst vrijwilligers. Abdullah is mijn grote broer. Hij is als een broer. De Kelder 
zou elke dag moeten open zijn.

Youssef: Ja, da's beter. En meneer, niet meer tot 22 uur, da's niks voor ons.

Moderator: Je wilt eigenlijk dat dat elke dag open is. 

Youssef: Ja, donderdag en maandag mag 't Keldereke open zene.
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Mo: En zondag

Youssef: Anders zitten jongeren altijd buiten op straat. En dan politie en 
pascontrol.

Moderator: Is dat zo, loop je dan minder op straat rond?

Bilal: Ja. Minder geweld

(SOS_8)

Terwijl de publieke ruimte wel eens beschreven wordt als een plaats om te kijken en 
bekeken te worden, lijkt het in 2060 eerder te gaan om ontwijken en ontweken te 
worden. Mensen passen hun routes en het tijdstip dat ze deze nemen aan op basis van 
de overlastgroepen die ze denken tegen te komen. Zo ontwijken moslimvrouwen, meisjes 
en jongere vrouwen bijvoorbeeld straten en pleinen waar vzw‑cafés zijn gevestigd omdat 
deze druk bezocht worden door mannen, die de publieke ruimte errond (de aangrenzende 
straat) claimen en door hun gedragingen en opmerkingen tegenover vrouwen duidelijk 
maken dat zij er niet welkom zijn. 

Een andere ruimte die sterk geclaimd wordt zijn de binnengebieden van de sociale 
huisvestingsblokken. Het claimgedrag dat hier plaatsvindt is niet zichtbaar voor 
buitenstaanders. Zo ervaren de bewuste bewoners deze ruimte als kwalitatieve, groene 
buitenruimte. De focusgroepsgesprekken met de bewoners rond deze binnengebieden 
tonen echter een heel ander beeld. Geen enkele keer worden deze open ruimten als een 
kwaliteit beschouwd. Mensen blijven er uit weg omdat er geroddeld wordt, er slechte, 
onbetrouwbare mensen rondhangen, druggebruikers verblijven, … Dit heeft niet alleen 
tot gevolg dat de bewoners geen gebruik kunnen maken van deze binnengebieden als 
verblijfsruimte, ze ontwijken ze ook als circulatieruimte. Een bewoonster zegt bijvoorbeeld 
dat ze haar papierafval niet meer naar de gemeenschappelijke container brengt maar het in 
haar appartement bijhoudt, en het zelf wekelijk op straat zet voor de vuilophaling. Om de 
gemeenschappelijke container te kunnen gebruiken moet ze immers over het binnenplein 
en daar ziet ze tegenop. Een bewoonster uit een ander gebouwcomplex vertelt het 
volgende:

Chantal: En mijn slaapkamer grenst aan het den hof. Maar in den hof, daar ga ik 
zeker niet naar toe.

Moderator: Met den hof bedoel je het plein he.

Chantal: Ja, mijn slaapkamer grenst aan het plein maar ik ga nooit naar dat plein 
want het is er een geroddel tot en met. En dat kan ik niet verdragen.

Moderator: Dus op het plein wordt veel over elkaar gesproken.

Chantal: Ja. Dat kan ik niet verdragen. Twee keer ben ik mijn papier gaan 
wegdragen in de Dambruggestraat in de container en dat is een geroddel! Ik kan 
daar niet tegen.

Moderator: Is dat altijd dezelfde personen?

Chantal: Ja er is een persoon die denkt dat ze spreken over hem. Maar wat niet 
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waar is. Hij hoort bijvoorbeeld spreken over Mohammed, dan denkt hij direct 
dat het over hem gaat maar er lopen veel Mohammeds rond hé. En dan komt 
hij naar mij: “Heb je weer gesproken over ik?”. Ik zei dan: “Je bent niet de enige 
Mohammed hé. ‘t Zijn hier allemaal Mohammeds”. 

(CMW_14)

Deze kennis over het gebruik van bepaalde publieke en semi‑private pleinen en plekken 
nuanceert de objectieve GIS‑analyse, die geen rekening houdt met het lokale, effectieve 
gebruik van deze ruimten. De analyse gaat enkel na of deze ruimten voldoende groot zijn 
voor het aantal woningen die er gebruik van moeten maken (capaciteit) en of er voldoende 
van open ruimten verspreidt over het gebied liggen zodat ze in ieders nabijheid liggen 
(bereikbaarheid). Bij de bespreking van het ruimtelijke landschap ga ik hier nog verder op 
in.

2. Burenconnectie	als	stabilisator	voor	de	wijk	

Vanuit het besef dat men, samen met vele anderen, zich onveilig voelt in de wijk door het 
(claim)gedrag van anderen en dat men daardoor bepaalde plekken gaat vermijden, wilt 
men, en dan voornamelijk de bewuste bewoners, hier actie voor ondernemen. Men gelooft 
dat een betere burenconnectie deze fricties kunnen reduceren. Als mensen meer met 
elkaar zouden praten en elkaar terecht durven wijzen, zouden er al heel wat problemen 
volgens hen opgelost kunnen worden. Dat vraagt extra inspanning van alle bewoners, hoe 
bescheiden ook. Zo begint volgens hen een betere burenconnectie al door elkaar op straat 
“goeiedag” zeggen. Het effect daarvan vraagt tijd en het feit dat velen slechts voor korte 
duur op eenzelfde plaats wonen, zien ze dan ook als een remmende factor hierbij. 

Irène: Ge kunt niet alles. Want alles, de buurtmensen, Opsinjoren, ’t Stad, de 
polies, die doen allemaal ongelooflijk hun best. Dus ik denk dat we nog een beetje 
geduld moeten hebben en dat we met elkaar moeten spreken als buren. Het in 
stand houden van de bevolking zelf en een stop om die illegalen binnen te halen. 
Daar moeten ze iets aan gaan doen want het kan niet blijven dat ze allemaal naar 
Antwerpen blijven komen. Want Antwerpen zit vol. Dat is het probleem. Maar de 
mensen moeten met elkaar leren spreken en dan gaat dat veel beter.

(…)

Aimé: Dat is het voornaamste, mensen praten, een goede verstandhouding. Een 
goeiedag zeggen, een goeiemorgen of … met de mensen zelf… de polies, de stad, 
de vuilkar alles doet goeie … maar het zijn de mensen zelf… de mensen die zelf het 
vuil op de straat gooien. Ik zie dat zelf dat ze buskes op de straat gooien. Ik ga dan 
naar hen en ik vraag dan: “Waarom doede gij dat toch?” en er zijn er die kwaad 
zijn maar er zijn er ook die zeggen “Ja madam ik heb er geen erg in”. Maar ook de 
ouders met kinderen. Dat is belangrijk dat de ouders de kinderen motiveren door 

te zeggen “Dat mag niet, dat mag niet”. Want het zijn de ouders die de fouten …
(VR_14)
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Terwijl de bewuste bewoners de nadruk leggen op een betere connectie in de openbare 
ruimte, hechten de onvrijwillige bewoners meer belang om als buren samen te werken 
tegen de overlast die buitenstaanders in hun gebouwcomplex veroorzaken. Enkel door 
afspraken te maken over het sluiten van de deur, vreemden geen toegang te verlenen tot 
het gebouw, etc. en deze afspraken strikt na te komen kan het gebouw veiliger worden. 
Helaas blijkt dat niet evident te zijn (SP_9, CMW_12). Omwille van de nalatigheid onder de 
mede‑bewoners en het feit dat overlastcreëers ook zelf in de appartementsgebouwen 
wonen, lijken deze inspanningen weinig effect te hebben.

3. Centraliteiten in de wijk

In het theoretische hoofdstuk over het ontmoeten (zie hoofdstuk II) word centraliteiten 
of micro-publics als een belangrijke subcategorie beschreven voor de burenconnectie. 
Hiermee worden privaat beheerde, publieke ruimten bedoeld zoals bibliotheken, 
sportcentra en scholen. Maar ook minder klassieke ontmoetingsruimten, zoals tea‑rooms 
en supermarkten kunnen hiertoe behoren. Deze plaatsen werden echter in de gesprekken 
niet als ontmoetingsplaatsen benoemd. Integendeel, zoals eerder besproken geven mensen 
aan dat ze de bibliotheek langs het De Coninckplein niet durven bezoeken omwille van de 
druggebruikers op het plein. Mensen die de bibliotheek wel bezoeken, ervaren dit niet als 
een ontmoetingsplek. 

Centrum De Wijk vormt de grote uitzondering hierop. Deze locatie lijkt door zeer diverse 
groepen bezocht te worden. Iedereen die aan de focusgroepen heeft deelgenomen kent 
het centrum en bezoekt het. Dat kan vrij frequent zijn of slechts sporadisch. Deze plek, in 
het hart van de wijk, lijkt dan wel dé ontmoetingsplek te zijn voor een grote, diverse groep 
van gebruikers van de wijk.

Daarnaast maken de onvrijwillige bewoners en de bezoekers wel veelvuldig gebruik van 
de verschillende gemeenschapsfuncties in de wijk zoals de Pollepel, de Zeven Schaken, 
Open Huis,... waar men anderen ontmoet en er korte of diepgaandere contacten mee 
legt. De gebedshuizen en vzw‑cafés zijn eveneens belangrijke ontmoetingsruimten maar 
in vergelijking met de voorgaande richten deze zich eerder op specifieke groepen. Hoewel 
deze voorzieningen openbaar zijn en dus in principe bezocht zouden kunnen worden 
door anderen, gebeurt dat maar zelden. Als dat gebeurt is dat eerder eenmalig, gedreven 
door nieuwsgierigheid of profileringsdrang, dan vanuit een wens om een diepgaande 
ontmoeting te beleven.

Joke: Maar daar is er eentje he, daar is een vzw’ke he. Op het dingen. Hiier ergens 
is een cafeetje, een vzwtje en we gingen daar binnen en we werden daar echt 
heel hartelijk ontvangen. Maar wat dat je wel hebt is dat voor mensen, en dat is 
misschien voor alles, dat is misschien wat ik nu net bedoel, dat lijkt alsof dat een 
ongure plek is om te komen, dat dat een plek waardat je niet moet komen als je 
daar niemand kent. En ik denk dat het een uitdaging is om net zo’n dingen, daar 
iets mee te doen om dat wel open te maken, ik weet het niet.

(TOD_19)
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4. Een wijk voor iedereen

In deze analyse kwam reeds verschillende keren de overlast ter sprake die bepaalde 
groepen veroorzaken en het samenleven in de wijk onder druk zetten. Verrassend genoeg 
klaagt men wel over het feit dat deze mensen hun vrijheid beperken, ze vinden niet dat 
ze moeten weggesaneerd worden. Een betere oplossing lijkt hen om ze een eigen plaats/
ruimte te geven waar ze met hun gelijken kunnen verblijven, zonder anderen met hun 
gedrag te hinderen. Zo wordt bijvoorbeeld gesuggereerd om druggebruikers een eigen 
gebruiksruimte aan te bieden, in de wijk. Deze groep maakt immers deel uit van de wijk en 
mogen dat blijven doen, maar niet overal. 

Aimé: Dat is het grote probleem van de stad Antwerpen: het drugsprobleem en 
hoe komt dat dat dat blijft duren? Gewoon omdat ze geen plaats hebben voor 
die mensen. Je kan die niet in het gevang steken. Vandaag worden ze opgepakt 
en ‘s anderendaags zijn ze terug vrij. En ze herbeginnen. Iemand die verslaafd is, 
herbegint gewoon.

Vroeger bij ons in de straat was dat ook zo. Daar werd gespoten in het publiek. 
Dat gebeurt nu nog. En er zijn daar twee scholen in de omgeving. We spreken die 
mensen er over aan. Het enige waar dat ik persoonlijk, alez, wij als buurtcomité, 
iets tegen hebben is dat ze het in het publiek doen. En dat de kinderen die van 
school komen. Dat is niet leuk hé. Die mensen worden ook aangepakt door ons hé. 
Die kennen ons ook.

(CMW_11)

Hoewel er tijdens de gesprekken opvallend vaak wordt gesproken over conflicten tussen 
mensen en het lijkt alsof er overal ruzie wordt gemaakt (ruzie tussen eigenaars en 
huurders, tussen buren, tussen kinderen, tussen ouders van ruziënde kinderen, …) wordt 
merkwaardig genoeg de samenhorigheid in de wijk als uitzonderlijke kwaliteit benoemd. 

Moderator: Wat vind jij dan de sterke punten van deze wijk? 

Marie: Samenhorigheid. Hier zie je tenminste nog iets gewoon. Hier moet je de 
mensen niet gaan zoeken. Wij woonden vroeger op Linkeroever en mijn moeder 
kwam dan naar hier wonen maar ik kende dat niet. Ik had zoiets van: “waar kom 
jij nu wonen?”. Ik woon ondertussen hier ook al vier maanden. Terwijl ik vroeger 
zei tegen mijn moeder “waar ga jij nu wonen, in de getto’s” Maar nu woon ik hier 
graag maar het is niet dat dit mijn eindbestemming is. Het is niet dat ik hier voor 
altijd wil blijven. Maar mijn moeder zou hier niet meer weg willen. 

Moderator: Wat vind jij de sterkte van deze wijk? 

Myriam: Wat daarnet werd gezegd: de samenhorigheid. Je kent iedereen.

Marie: En iedereen zegt hier ne goeiedag

Myriam: Ja, dat is, zelfs als ze je niet kennen zeggen ze goeiedag.

(SP_11)
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5.	Het	burencollectief:	een	hotspot	voor	de	bewuste	bewoners

De bewuste bewoners hechten veel waarden aan de activiteiten en evenementen 
die ze zelf organiseren. Ze vinden dat dit blijk geeft van gastvrijheid en als een sterk 
engagement voor een aangenamere wijk. Die gastvrijheid is echter beperkt tot gelijken. Een 
kunstenaarskoppel, dat in een huis woont met achteraan een drukkerij die is omgevormd 
tot atelierruimte, heeft de perceptie van zichzelf dat ze van betekenis zijn voor de wijk. 
Zij stellen zich voor als de eigenaars van “een heel bekende galerie” maar wanneer de 
moderator vraagt of iemand die kent, blijkt dat dat niet het geval te zijn. Toch organiseren 
ze veel activiteiten in hun atelier en werken ze samen met andere kunsthuizen uit de buurt. 
Dat zou er op kunnen wijzen dat hun contacten slechts beperkt zijn tot hun eigen netwerk 
maar zich van deze beperktheid niet bewust zijn. 

Wim: Dat is een huis en kunstenaars logeren bij ons, die maken ook een 
kunstwerk. En als ze het hebben gemaakt laten ze het ook zien. We werken ook 
samen met allerlei andere kunsthuizen hier in de buurt. We zijn een groep van 
kunstenaars die noemen Kunsten Noord en er zitten hele grote bij. Xtra city zit er 
bij. Fabre ook. Wij zijn een kleintje. Maar dat is heel leuk om samen te werken. 
Regelmatig zien we elkaar en organiseren we ook iets. Nog maar pas geleden, in 
juni hebben we een open dag gehad. Dan komen er allerlei mensen langs. Stonden 
wij in de krant…

(VR_5)

De bewuste bewoners organiseren ook via Opsinjoren3 verschillende activiteiten in de 
straat en daar hechten ze heel veel belang aan. Ze vinden dat hierdoor de samenhorigheid 
tussen de bewoners versterkt wordt. Een volgende dialoog tussen Dominiek, een Vlaamse, 
jonge moeder en Erik, een andere kunstenaar, maakt duidelijk op welke manier het 
ontmoeten, via zulke evenementen, volgens hen bijdraagt tot het graag wonen in de wijk: 

Dominiek: Ik woon er heel graag. Dat is een heel tof stuk daar. We hebben weinig 
contact met de mensen van hier maar met de mensen van daar hebben we heel 
veel contact. Ook met de lentepoets kwamen mensen naar mij, een karretje halen 
en zo. Wij helpen elkaar allemaal. 

Moderator: En dat draagt een beetje mee aan de goede sfeer, samen activiteiten 
doen?

Dominiek: Ja dat is heel plezant. Ik woon er heel graag. Want ik huur dat huisje 
en misschien dat ik het later kan kopen ofzo. Want ik zou daar wel willen blijven 
wonen. Er is een speelplein in die straat en dan is er een zandbak en een zwembad 
en dan kan je daar gaan zwemmen. 

Moderator: Dat zijn allemaal pluspunten om hier te blijven wonen.

Erik: Het is met die lentepoets dat mensen op straat komen. Want anders zie je 
vooral de moslimbevolking op straat. Die leven in gemeenschap buiten op straat 
vooral. Ik denk met zo’n lentepoets…

Dominiek: Ook met de burendag.

3  Opsinjoren – in 2016 hernoemd tot Stadsmakers – ondersteunt activiteiten en projecten 
van bewoners, bewonersgroepen en verenigingen..
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Erik: Ook als er een brand is. Want in mijn straat, ik dacht dat daar alleen maar 
moslims wonen. Tot het eens brand of het hoekhuis dat op instorten staat. Dan 
komen alle blanke mensen buiten. Dan verschiet je ervan hoeveel volk dat er is.

Dominiek: Zo’n burendag is toch ook zo.

Paula: Dat gaan we volgend jaar samen doen!

Dominiek: Dat je zo buiten mag zitten. 1 keer op een jaar zetten we onze stoel 
buiten. 

(VR_15)

Men legt ook een verband tussen de leefbaarheid van de buurt en het succes van 
straatfeesten, waarbij het aantal en soort huurders hiervoor een indicator is. 

Jacques: Overlast hebben we in onze wijk veel en ik denk dat de draagkracht 
verdwenen is, dat we die niet meer kunnen dragen. Ik denk dat we aan een limiet 
gekomen zijn. Ik voel dat bij mezelf ook. Ik heb een cultuurstraat georganiseerd 
verleden zaterdag. Dat was een probleem. 20 mensen hadden zich ingeschreven. 
Nee, van de 60 mensen die zich hadden ingeschreven zijn er 20 mensen gewoon 
niet komen opdagen. Dat feest is eigenlijk een flop geweest. In de Delinstraat of 
de Greinstraat, maar ik denk de Delinstraat, daar deden ze ook hetzelfde. Daar 
was ook een cultuurstraat maar daar was er dikke ambiance en dat marcheerde 
heel goed omdat daar een ander woningaanbod is. Dat kan dus verschillen van 
de ene straat tot de andere. Bij ons zijn er heel veel verhuurde woningen. Daar is 
een heel pand van Pakistaneese eigenaars, dat helemaal onbewoond verklaard 
is. Dat zijn drie panden. Daar zijn heel veel, ik zal niet zeggen huisjesmelkers, ik 
kan daar niet over oordelen, maar panden die vol zitten met mensen die huren 
en daar natuurlijk geen belangstelling in hebben als je zoiets organiseert als een 
cultuurstraat. Zoiets heeft veel belangstelling voor mensen die eigenaar zijn en 
iets aan hun straat willen doen. Met de lentepoets ook. Ik probeer die straat op te 
fleuren met bloemekes maar dat marcheert niet. Die verzorgen dat niet. Dan kan 
je beter niets doen. Ik ga mijn ontslag geven bij Opsinjoren. Het is gewoon vechten 
tegen de bierkaai. Het brengt niets op. Alleen maar frustratie.

(VR_13)
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VI. 1. 1. 4. Conclusie 

De analyse van het sociale landschap bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een 
beeld van de gebruikers van de wijk, waarbij een onderscheid kan gemaakt worden tussen 
de bewuste bewoners, de onvrijwillige bewoners, de jonge 2060’ers en de bezoekers. Het 
tweede deel geeft een beschrijving van hoe men de andere gebruikers percipieert. Dit 
blijkt men vooral te doen op basis van de overlast die anderen veroorzaken. Het gaat om 
druggebruikers, spelende kinderen, slechte buren, malafide verhuurders en onverschillige 
huurders. Daartegenover kunnen er twee andere groepen geplaatst worden, die de 
overlast lijken te remediëren: de betrokken eigenaar‑bewoners en de Belgen. In het derde 
deel ga ik na op welke manier mensen elkaar ontmoeten, waar ze dat doen en hoe dat 
ontmoeten wordt ervaren. Als structuur hiervoor gebruik ik de begrippen burenconnectie 
en burencollectief. In de samenvattende tabel op p. 190 wordt deze analyse op basis van 
de drie invalshoeken samengevat en aangevuld met voorbeelden. 

Wat leert deze analyse, benaderd vanuit hyperdiversiteit over het sociale landschap van de 
wijk 2060?

De opdeling van gebruikers van de wijk in de vier groepen is een opdeling, waarbij ook 
enkel rekening is gehouden met de deelnemers van de focusgroepsgesprekken. De 
opdeling gebeurde op basis van hun vestigingscriteria, het gebruik van de wijk en de 
perceptie ervan. De vraag die hierbij gesteld moet worden is niet zozeer of dit de juiste 
opdeling is (een andere zou even juist kunnen zijn) maar wel of een opdeling nog nodig 
en vooral nog mogelijk is, wanneer we hyperdiversiteit centraal zetten. Zoals de theorie 
stelt, is het immers onmogelijk om mensen in vaste categorieën op te delen. Toch lijkt 
me dit noodzakelijk omdat dit structurerend werkt, wat, zeker voor een planner die 
zoekt naar structuren, een middel aanreikt om vat te krijgen op de complexe groep 
van gebruikers. Deze vier categorieën maakten het ook mogelijk om de wijk vanuit vier 
verschillende perspectieven te leren kennen. Iedere groep gaf inkijk in zijn motivering om 
wel of net niet in de wijk te wonen, hoe en waarvoor ze de wijk gebruiken en hoe ze naar 
hun woonomgeving en de wijk in het algemeen kijken. Deze vier perspectieven kunnen 
vermoedelijk nog met tientallen andere worden aangevuld en/of verfijnd maar ze leverden 
wel al een zeer gediversifieerd beeld op van wie er in de wijk woont, wie er gebruik van 
maakt en met welke ambitie en verwachtingen ze dat doen. 

Het tweede deel van de analyse van het sociale landschap creëert een beeld van de ander. 
Het wordt gestructureerd volgens de overlast die men veroorzaakt of die men tracht te 
milderen. Dit perspectief is opnieuw een invalshoek. Hiervoor is gekozen omdat overlast 
de rode draad leek te zijn door de gesprekken heen, wanneer men over de perceptie van 
de andere wijkgebruikers sprak. Dit deel leverde minstens drie inzichten op. Ten eerste 
werd duidelijk hoe groot en verscheiden de overlast in de wijk is en welke druk deze legt 
op de kwaliteit van het wonen. Omwille van de diversiteit aan overlast en de verwevenheid 
ervan met andere sociale en ruimtelijke problemen, zal dit probleem een multidisciplinaire 
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aanpak vragen. Ten tweede was het niet mogelijk om een een‑op‑een relatie te maken 
tussen de groepen gebruikers van de wijk en de overlastgroepen. Voor zover dit mogelijk 
was, is dit wel gebeurd. Indien het een te vereenvoudigd of zelfs vertekend en fout beeld 
zou geven, werd deze structuur verlaten. Welke overlast en in welke mate men deze 
overlast ervaart is immers heel uiteenlopend: jonge vrouwen vinden bijvoorbeeld de vzw‑
cafés een bron van overlast omwille van het vrouwonvriendelijke gedrag van de mannen in 
deze café’s. Oudere vrouwen ergeren zich dan weer mateloos over spelende kinderen op 
de pleintjes waardoor ze er geen rust vinden. Een man stoort zich aan de vele sluikstort in 
zijn straat door nonchalante buren. 

De reden van de nadruk die men legt op overlast en de grote hoeveelheid aan overlast 
en overlastgroepen die hierbij onderscheiden kunnen worden, kunnen naar mijn mening 
en vanuit mijn analyse, als een gevolg beschouwd worden van de hoge diversiteit. De 
diversiteit aan gebruikers zorgt voor een veelheid aan attitudes, leefstijlen en activiteiten 
(ALA’s). Gelijken vinden elkaar, in principe, geen overlast. Anderen die niet tot deze groep 
behoren en dus over een ander pallet van ALA’s  beschikken, komen ermee in confrontatie 
en ervaren dat gedrag wel als overlast. Wijkbewoners die slechts voor korte tijd in de 
wijk wonen, gaan bijvoorbeeld op een heel andere manier om met hun woning en 
woonomgeving. Ze hechten geen belang aan de netheid van hun woning en straat. Op basis 
van hun ALA’s vinden ze het geen probleem om hun afval op de stoep achter te laten. Dit 
staat in schril contrast met de ALA’s van bijvoorbeeld de bewuste bewoners. Zij vinden het 
net erg belangrijk dat hun straat mooi en proper is. Ouders met een bepaalde ALA‑profiel 
vinden het normaal dat hun kinderen zonder toezicht, vrij buiten spelen. Het gedrag van 
die kinderen wordt dan vaak als baldadig en storend omschreven, door mensen die vinden 
dat pleinen rustige plekken moeten zijn. Op basis van hun eigen ALA’s, oordeelt men wat 
aanvaard gedrag is en wat grensoverschrijdend gedrag is en daarmee gequoteerd wordt als 
overlast.

Het gevolg van de veelheid aan ALA’s wordt nog meer duidelijk in het derde deel van de 
analyse, over het ontmoeten van de ander. De publieke ruimte vormt de plaats waar de 
uitwisseling en onderhandeling gebeurt tussen de ALA’s. Iedere groep probeert zich de 
ruimte op zijn manier toe te eigenen. Omwille van de schaarse ruimte en de veelheid 
aan publieke culturen (in relatie tot de ALA’s) wordt het ontmoeten van de ander vaak op 
een negatieve manier ervaren. Conflict, ruzie en een gevoel van onveiligheid komen heel 
vaak ter sprake tijdens de focusgroepsgesprekken. In plaats van dat de publieke ruimte 
functioneert als plaats om te kijken en bekeken te worden lijkt het in 2060 eerder te gaan 
over ontwijken en ontweken te worden.

Uit de analyse blijkt dat er zowel veel aandacht gaat naar de burenconnectie, vaak 
via conflict, als naar het burencollectief. Deze tweede vorm van ontmoeten gebeurt 
voornamelijk op aangeven van de bewuste bewoners. Zij geloven dat gezamenlijke 
activiteiten de contacten tussen de buren kan verbeteren en dat dit de kwaliteit van de 
woonomgeving verbetert. Eigenlijk hopen ze dat ze door deze activiteiten de anderen 
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zouden kunnen overtuigen om meer zoals zijzelf om te gaan met, en bezorgd te zijn over, 
de ruimte die ze delen. Dat ze, met andere woorden, hun ALA’s aanpassen aan deze van de 
bewuste bewoners. 

Het sociale landschap van de hyperdiverse stad dat zich in deze analyse heeft getoond 
bracht niet het beeld van een gezellige smeltkroes van diverse mensen. Iedereen blijft 
vooral zijn gelijken opzoeken. Toch vindt er een zinvol ontmoeten plaats tussen de 
verschillende ALA‑profielen, waarbij men door dit ontmoeten, van elkaar leert. Dat uit zich 
in het feit dat men, ondanks de grote overlast en conflicten, de samenhorigheid in de wijk 
als een van de sterkste troeven beschouwt. Men is zich bewust dat er velen anders zijn dan 
zijzelf, men hoopt dat dit via ontmoetingen kan leiden tot meer gelijkvormigheid maar in 
afwachting daarvan, accepteert men dat al deze anderen evenzeer een plaats krijgen in de 
wijk.
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DE BEWUSTE BEWONERS
geloof in de wijk

DE ONVRIJWILLIGE BEWONERS
weinig verbondenheid, groot gebruik van de wijk

DE JONGE 2060’ERS
gevoel van “geplaatst” te zijn

DE BEZOEKERS
nood aan eigen ruimte

DRUGGEBRUIKERS ALS OVERLAST NR. 1
beter eigen plaats geven dan verjagen van de pleinen

OVERLASTKINDEREN
luidruchtig gedrag hindert anderen

SLECHTE BUREN HYPOTHEKEREN WOONKWALITEIT
sluikstort in de kelder en op de stoep

MALAFIDE VERHUURDERS
nalatigheid goed huisvaderschap

DE ONVERSCHILLIGE HUURDER
tijdelijkhied zorgt voor onzorgzaamheid

DE BETROKKEN EIGENAAR-BEWONER
bekommeren zich om kwaliteit van woning en woonomgeving

BELGEN VOOR STABILITEIT EN RUST
langdurige bewoners milderen overlast

DAGELIJKSE ONTMOETINGEN IN DE (SEMI-)PUBLIEKE 
RUIMTE
ontwijken en ontweken worden 

BURENCONNECTIE ALS STABILISATOR VOOR DE WIJK
goeiedag als bestrijdingsmiddel van overlast

CENTRALITEITEN IN DE WIJK
soort zoekt soort: weinig vermenging van ALA’s

EEN WIJK VOOR IEDEREEN
ook overlastgroepen moeten een eigen ruimte krijgen

HET BURENCOLLECTIEF: HOTSPOT VOOR DE 
BEWUSTE BEWONERS
straatfeest als sterk engagement voor een aangenamere wijk

HET   SOCIALE LANDSCHAP

2. PERCEPTIE VAN DE ANDER 3. ONTMOETEN VAN DE ANDER1. GEBRUIKERS VAN DE WIJK

4 PERSPECTIEVEN OP: WONEN IN DE WIJK, GEBRUIK 
VAN DE WIJK, PERCEPTIE VAN DE WIJK

ONTMOETEN ALS ONDERHANDELING TUSSEN ALA’S
EN ALS LEERPROCES

DIVERSITEIT AAN MENSEN
= DIVERSITEIT AAN OVERLAST

Tabel 11. Samenvattende tabel van het sociale landschap
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VI. 1. 2. Het ruimtelijke landschap

De analyse van het ruimtelijke landschap wordt gestructureerd op basis van vijf thema’s die 
een functionele lezing geven van 2060, aangevuld met een beschrijving van de ruimtelijke 
beleving van de wijk. Deze analyse beperkt zich echter niet strikt tot de fysieke ruimte. 
Aangezien de sociale en ruimtelijke dimensies van de stad dermate verweven zijn met 
elkaar is dat immers niet mogelijk. 

De bespreking van de verschillende functies wordt telkens voorafgegaan door een bondige 
samenvatting van de GIS‑analyse uit hoofdstuk V (V. 2. 3. 3 “Ruimtelijke structuur”, p. 137).

VI. 1. 2. 1. Wonen
Bij de indeling van de gebruikers van de wijk VI. 1. 1. 1 “De gebruikers van de wijk”, p. 163), 
legde ik reeds de link met deze woningmarktsegmenten die de Lannoy and Kesteloot 
(1985) onderscheiden. Bij dzal ik deze indeling opnieuw gebruikenIn onderstaand schema 
wordt een korte samenvatting gegeven van het doelpubliek en de eigenschappen van 
de respectievelijke woningsector, gekoppeld aan de gebruikers van de wijk. Ik heb me 
hierbij beperkt tot de bewuste bewoners en de onvrijwillige bewoners aangezien de jonge 
2060’ers in de focusgroepsgesprekken weinig vertelden over hun woonsituatie en de kennis 
van de bezoekers hierover weinig relevant was voor de wijk 2060, gezien ze elders wonen.

De GIS‑analyse beschrijft 2060 als een wijk met een hoge densiteit en weinig privaat groen. 
Het heeft een veelzijdig woningpatrimonium met een mix aan appartementen, huizen 
en oneigenlijke appartementen. De woninggrootte is divers maar met een overwicht 
aan kleinere woningen. Het aanbod aan sociale (huur)woningen is relatief hoog en 
ongelijkmatig verdeeld in de wijk. Er wonen ook weinig eigenaar‑bewoners. 

Wonen is, uiteraard, een belangrijk thema in de focusgroepsgesprekken. De 
kennismakingsronde bij de focusgroepsgesprekken is ook opgebouwd vanuit dit thema, 
waarbij aan de deelnemers gevraagd wordt waar ze wonen, in welk type woning ze wonen 
en wat ze er van vinden. Hieruit wordt duidelijk dat wonen in 2060 niet evident is en een 
zeker engagement vraagt. Dat geldt voor zowel de bewuste bewoners als de onvrijwillige 
bewoners, al verschilt dat engagement onderling. 

Omdat wonen per definitie tot de private levenssfeer behoort zijn de 
focusgroepsgesprekken erg waardevol gebleken om hierover inzicht te krijgen. De GIS‑
analyse maakt dan wel duidelijk dat er veel woningen van een lage kwaliteit zijn, de 
gesprekken maken duidelijk wat die lage kwaliteit betekent, wat de impact ervan is op hun 
leven en op de wijk en wat ze van deze praktijken vinden. Deze informatie is dan ook veel 
rijker dan de overeenkomstige GIS‑kaarten, die eerder algemeenheden tonen. 
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Woningmarktsegment Kenmerken woningmarktsegment Wijk 2060: wie?

Sociale huursector Doelpubliek: 
‑ goedkope huurwoningen voor lage‑inkomensgroepen 

Eigenschappen woning: 
‑ overheidssubsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Onvrijwillige bewoners

Residuele huursector Doelpubliek: 
‑ kunnen niet terecht in andere woningdeelmarkten

Eigenschappen woning: 
‑ oude woningen  
‑ prijs/kwaliteit niet in verhouding 
‑ oneigenlijke appartementen: huizen opgedeelde in kleine 
appartementen of in kamerwoningen  
‑ gevoelig voor huisjesmelkerij

Onvrijwillige bewoners

Primaire particuliere 
huursector

Doelpubliek: 
‑ kapitaalkrachtige gezinnen  
‑ huren woning in afwachting van aankoop woning 

Eigenschappen woning: 
‑ kwalitatieve huurwoningen

Bewuste bewoners

Gesubsidieerde 
koopsector

Doelpubliek: 
‑ goedkopere koopwoningen voor lagere inkomensgroepen 

Eigenschappen woning: 
‑ overheidssubsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Bewuste bewoners

Primaire koopsector Doelpubliek: 
‑ Kapitaalkrachtige gezinnen met één hoog inkomen of 
twee inkomens 

Eigenschappen woning: 
‑ nieuwbouwwoning of betere koopwoning 
‑ kwalitatieve woningen

Bewuste bewoners

Secundaire koopsector Doelpubliek: 
‑ noodkopers: personen en gezinnen met onvoldoende 
middelen voor verwerven van kwalitatieve woning  
‑ omwille van gebrekkige woonzekerheid en stijgende 
prijzen in residuele huursector

Eigenschappen woning: 
‑ goedkope woningen van lage kwaliteit (cf. woningen 
residuele huursector) 
‑ intentie en noodzaak om te renoveren maar gebeurt niet 
door gebrek aan middelen

Onvrijwillige bewoners

Tabel 12. Overzicht van de zes woningmarktsegmenten gerelateerd aan bewuste bewoners en onvrijwillige 
bewoners, bron: (de Lannoy and Kesteloot, 1985), eigen verwerking.
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1. De	primaire	koopsector:	nood	aan	bescherming	van	waardevolle	typologieën

Zoals opgenomen bij de beschrijving van de gebruikers van de wijk (zie: VI. 1. 1. 1 “De 
gebruikers van de wijk”, p. 163)  hebben de bewuste bewoners ervoor gekozen om 
in de wijk te komen wonen omwille van de goede prijs/kwaliteit, de diversiteit aan 
woningtypologieën en de identiteit van de wijk. Verschillende van de bewuste bewoners 
wonen in een eerder uitzonderlijke woningtypologie, zoals een huis met achteraan een 
kunstenaarsatelier in een voormalige drukkerij, een groot herenhuis met een uitzonderlijk 
zicht op een kerk, een tweewoonst met een patio, een woning in een voormalige winkel 
waarvan de etalage met hoge erfgoedwaarde bewaard is gebleven, een eigenzinnige AG 
VESPA‑woning, … Dit woningpatrimonium dat voor hen een belangrijk vestigingscriterium 
was, staat volgens hen steeds meer onder druk door de opdeling ervan in kleinere 
(oneigenlijke) appartementen, studio’s of kamerwoningen. Woningen uit de primaire 
koopsector schuiven volgens hen met andere woorden op naar de residuele huursector of 
secundaire koopsector. Dat vindt men een kwalijke evolutie. Ten eerste vrezen ze dat door 
een gebrek aan voldoende grote woningen, minder gezinnen met kinderen in de wijk zullen 
komen wonen. Door hierop verder door te vragen blijkt dat het niet gaat over eender welk 
gezin met kinderen maar het over eerder kapitaalkrachtigen, autochtonen gezinnen gaat 
die voor een betere mix in de wijk zorgen. Ten tweede gebeurt het opdelen van woningen 
vaak op een weinig kwalitatieve manier, wat een degradatie van de beeldkwaliteit van het 
pand betekent. Deze lagere kwaliteit straalt ook af op de beleving van de rest van de straat. 
Tot slot neemt de densiteit door het opsplitsen nog meer toe, terwijl velen vinden dat de 
wijk reeds vol is. 

Sabine: Ja, wat we ook zien, dat is eigenlijk een beetje naar het RUP toe, er 
worden altijd heel veel huizen onderverdeeld in appartementen. Zo worden ten 
eerste prachtige huizen naar de botten geholpen en ja, ons gebied 2060 heeft al 
zo’n immense compacte bewoning en we maken het altijd maar compacter en 
compacter. Dus om dat tegen te gaan, dus effectief, ik ben hier een beetje aan 
het pleiten voor het modale gezin, ik heb zelf geen kinderen ofzo, maar dat is wel 
hetgene dat eigenlijk wel een positieve zaak in zo’n woonwijk teweegbrengt en 
dat wordt een beetje uitgesloten. En de initiatieven van VESPA zijn positief, maar 
dat zijn enkelingen. 

(FG3_12)

2. Het rauwe wonen in de residuele huursector

De GIS‑kaarten met weergave van de leegstand en de bouwfysische gebreken geeft reeds 
aan dat er beduidend meer laag kwalitatief patrimonium in de wijk aanwezig is dan in 
de rest van Antwerpen. De gesprekken maken echter inzichtelijk wat dit in de realiteit 
betekent, zowel voor de bewoners zelf als voor de omwonenden. Het publiek dat effectief 
in residuele huurwoningen woont, komt blijkbaar sterk overeen met de doelgroepen uit 
de theorie en de categorie van onvrijwillige bewoners. Deze woningmarkt treft vooral de 
socio‑economisch zwakkeren in de wijk die (nog) niet terecht kunnen in een sociale woning 
en daarom met een (te) laag budget een huurwoning op de private markt zoeken. Ze 
komen dan terecht bij huisjesmelkers. Blijkbaar, zo leren de focusgroepsgesprekken, spelen 
deze wanpraktijken zich ook af binnen een bepaalde gemeenschap, waardoor vermoed kan 
worden dat veel van deze praktijken onder de radar blijven:
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Marie: Mensen kunnen niet anders. Ze trappen dan in de val. Ze komen dan bij 
mensen van hun eigen cultuur terecht die hen dan zogezegd helpen. Die moeten 
dan veel huishuur betalen maar die hadden dan een appartement met één 
slaapkamer voor 3 kinderen. 

Myriam: Hier op de hoek slapen ze zelfs op de gang en in de living.

Marie: Ja, maar dat is niet alleen daar zene. Ik ken iemand die komt van Pakistan, 
die heeft een vaste job, die is hier al lang in Antwerpen. Dan komen er anderen uit 
Pakistan en die komen dan allemaal bij hem logeren. Hij heeft werk, hij heeft, ik 
denk dat dat zelfs zijn eigen appartementje is, maar die slapen daar ook met 20.

Myriam: Ja, in Turkije is dat ook zo.

(SP_5)

De deelnemers van de focusgroepsgesprekken hebben de indruk dat de vraag is naar deze 
woningen groot is, aangezien huizen, gebouwen of delen van gebouwen met een minimum 
aan inspanningen en op een ijltempo worden opgedeeld in entiteiten, de naam woning 
onwaardig en ook snel verhuurd geraken. 

Een garagepoort wordt dichtgemetseld en verhuurd alsof dat dat een 
appartement is, maar dat is een garage, meer is dan niet, en dat wordt dan 
verhuurd voor 400 euro. 

(SP_5) 

Een ander gevolg van het feit dat de vraag groter is dan het aanbod zorgt ervoor dat 
hierdoor verhuurders meer macht hebben. Uit de gesprekken blijkt dat verhuurders de 
huurprijzen zomaar verhogen, strenge eisen stellen aan de kandidaat‑huurders maar 
tegelijk zelf weinig moeite en geld investeren in hun pand. 

In deze wijk heb je heel veel krotten. Je kiest er niet voor om daar te gaan wonen, 
dat is omdat het moet. Omdat je geen geld hebt om iets anders te huren. Daar 
wordt dan ook van geprofiteerd. Omdat dat mensen zijn die niet altijd zo mondig 
zijn. Dan denken die: “die schimmel, die kan geen kwaad”. Die huisbaas zegt: “we 
plakken er wel over, da’s ok”. Na een half jaar er te wonen worden die mensen ziek 
en krijgen last van hun longen. 

(OH_19)

Het beeld van 2060 als een wijk waar men goedkoop kan wonen wordt door deze lokale 
kennis sterk genuanceerd. Men kan dan wel goedkopere huurappartementen vinden maar 
dat gaat duidelijk ten koste van de kwaliteit. De condities in de residuele huursector zijn 
dan ook volledig tegenovergesteld met deze van de koopwoningen, die prijs/kwaliteit wel 
goed scoren.

3. Sociale woningen

De focusgroepen leren ook hoe het aanbod aan sociale woningen wordt ervaren. Zoals 
de GIS‑kaarten tonen, kent de wijk op bepaalde plaatsen een sterke concentratie aan 
sociale huisvesting. Dat komt door de grote sociale wooncomplexen die er gebouwd zijn. 
Ze zorgen niet alleen voor een hoge densiteit, ze leveren ook een hoge concentratie op van 
onvrijwillige bewoners. Het zijn allemaal mensen die in deze wijk geplaatst zijn door de 
sociale huisvestingsmaatschappij. Ze hebben noch voor de buurt, noch voor elkaar gekozen 
en zijn zich daar bewust van: “Ze stoppen daar gewoon mensen in van overal.” (TW_24). 



196

Daarnaast zorgt de hoge concentratie aan onvrijwillig bewoners, met een moeilijke socio‑
economische achtergrond, voor veel fricties. Niemand lijkt er immers graag te wonen maar 
tegelijk beseft men dat dit de enige mogelijkheid is om kwalitatief en betaalbaar te kunnen 
wonen. Dit besef, in combinatie met het gevoel van ergens geplaatst te zijn, geeft hen een 
gevoel van onmacht en gelatenheid, een gelatenheid die afstraalt op de zorg over hun 
woning, woonomgeving en wijk.

De bewuste bewoners maar zeker ook de onvrijwillige bewoners vinden dat er genoeg 
sociale woningen zijn in 2060, ondanks de lange wachtlijsten hiervoor. In Antwerpen 
moeten er zeker meer sociale woningen bijkomen, maar niet meer in deze wijk. Dat 
motiveren ze, niet omwille van de reeds hoge concentratie ervan in de wijk, maar wel 
omdat ze zelf liever elders in Antwerpen zouden willen wonen, wat hun gebrek aan 
verbondenheid met de wijk nogmaals benadrukt. 

Moderator: Ik zou eens willen horen bij jullie of dat jullie vinden dat het goed zou 
zijn dat er in Antwerpen Noord meer sociale woningen bijkomen. Want mensen 
zouden toch ook, het zou erg zijn dat als je hier woont en je hebt je vrienden hier 
en je winkels dat je toch bij voorkeur kan wonen in de wijk waar je nu al woont. Ik 
zou toch even willen horen wat jullie daar van vinden.

Ingrid: Er moeten overal sociale woningen komen.

Aimé: Je mag geen getto’s vormen hé.

Ingrid: Op het Eilandje zijn er volgens mij nog nergens sociale woningen en ze 
zijn dat aan het ontwikkelen. Het wordt zo’n dure kant. Daar zou dus inderdaad 
plaats moeten zijn voor sociale woningen. Want als ze er daar zetten, ik zou direct 
inschrijven, want ik ben daar opgegroeid. Dus ik zou direct naar die kant willen 
gaan wonen. Maar daar...

Moderator: Maar dat is nu onbetaalbaar.

Ingrid: Daar zijn inderdaad nog geen sociale woningen. Hier in Noord zijn er 
inderdaad al kweetniwa sociale woningen. Dus het is inderdaad in de andere 
wijken dat daar nog sociale woningen moeten bijkomen zodat het meer verspreid 
kan. Er zijn inderdaad, we zitten inderdaad al in een gettovorming en dat moeten 
we tegen gaan.

Moderator: Wat vinden jullie of andere mensen er over?

Johnny: Ik vind dat ook.

Moderator: Dus jij kan het standpunt volgen dat er in andere wijken meer sociale 
woningen komen om te voorkomen dat alle sociale woningen hier - tussen 
aanhalingstekens - geconcentreerd worden. 

Johnny: ja

(CMW_25)
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VI. 1. 2. 2. Handel
Uit de GIS‑kaarten van handel en reca blijkt dat deze functies verspreid in de wijk 
voorkomen, met een sterke concentratie in bepaalde straten. De focusgroepsgesprekken 
geven meer inzicht in hoe de verschillende winkelstraten worden ervaren en wie er gebruik 
van maakt, welk effect handel heeft op de woonkwaliteit en op de beleving en het leven in 
de wijk. Specifiek wordt ook nog ingegaan op grotere, atypische handelsfuncties en op de 
impact van vzw‑cafés. 

1. Iedere handelsstraat zijn eigenheid

De meest vernoemde straat, doorheen alle focusgroepsgesprekken, is de Handelstraat. 
Dit lijkt een goede indicatie om te durven stellen dat het ook de bekendste en meest 
toonaangevende (handels)straat van de wijk is. De meningen over deze straat zijn echter 
tegenstrijdig. De ene groep vindt het een erg aangename straat, de andere groep ontwijkt 
ze liever omdat men er zich niet veilig voelt.

De voorstanders van de Handelstraat bestaan uit de groep van bewuste bewoners, de 
onvrijwillige bewoners en jonge 2060’ers maar met uitzondering van jonge vrouwen en 
moslimvrouwen, en een deel van de bezoekers. Men is erg positief over het aanbod van 
handelszaken met een grote diversiteit aan vis, vlees en groenten. Voor hen zit de identiteit 
van 2060, als multiculturele wijk vervat in de bonte de verzameling van deze winkels. Het 
smalle straatprofiel vinden ze het grootste nadeel van deze straat. De stoepen zijn erg smal 
en doordat langs beide kanten geparkeerd mag worden, is de rijbreedte voor auto’s en 
fietsers erg nauw. Bijgevolg is het altijd file in de Handelstraat. Deze drukte beïnvloedt de 
verblijfskwaliteit voor de bezoekers op een negatieve manier. Men komt dan wel graag naar 
de straat voor het handelsaanbod maar niet voor de ruimtelijke beleving. 

Wim: In de Handelstraat is de openbare ruimte volledig fout. Als je in de straat 
bent, word je al spontaan zenuwachtig. Overal wordt geparkeerd, continu auto’s 
die staan aan te schuiven. De openbare ruimte is daar niet aangenaam en daarom 
zou ik er al gewoon niet willen wonen. (…)

Johan: Ik vind het niet erg dat een winkelstraat druk is, maar wel als er teveel 
auto’s ook nog eens die drukte...

Bonnie: Ik vind de Handelstraat gezellig om door te lopen, met al die kleine 
winkeltjes. De kinderen kijken hun ogen uit. Maar het is natuurlijk jammer dat er 
voortdurend een rij auto’s daar staat aan te schuiven. 

Joke: Die gezellige drukte vind ik wel tof. 

(…)

Johan: Die drukte maakt mensen zenuwachtig en zorgt voor agressie. 

 (TW_14)

Door de drukte van de handel en het verkeer is het volgens de deelnemers onmogelijk 
om dit te combineren met een aangename woonstraat. Een andere commentaar die vaak 
terugkomt, gaat over de grote hoeveelheid vzw‑cafés. Op dit thema ga ik later verder op in 
(zie: 6 “Vzw‑cafés”, p. 202). 
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Eén groep is wel heel erg trots op deze straat. Dat zijn de Marokkaanse jongens. Ze noemen 
het “Marokko” omwille van de vele Marokkaanse winkels, maar vooral door de vele vzw‑
cafés die druk bezocht worden door Marokkaanse mannen. Zij identificeren zich met de 
straat en ze eigenen zich deze toe. Ze zijn zich daarbij ook bewust van het feit dat deze 
straat hierdoor ontoegankelijk wordt voor vrouwen. 

Moderator: Ik heb de indruk dat er vooral mannen winkelen in de Handelstraat. Er 
zijn vrouwen die daar winkelen, maar ik vind die verhouding minder dan mannen. 
Als je naar de bakker gaat, zie je ...

Bilal: Ja ja, da’s normaal omdat er veel cafés zijn.

Mo: Bij ons, veel mannen willen niet graag dat hun vrouw tussen de mannen gaat 
zitten.

Youssef: Vrouwen moeten thuis zitten.

Moderator: Vinden die vrouwen dat leuk denk je?

Bilal: Nee. Sommige wel, sommige niet. Sommigen zeggen van: ‘Ja, ik ga minder 
werk hebben.’

Moderator: Vrouwen zeggen: ‘Ja, als ik niet moet gaan winkelen, heb ik ook 
minder werk.’ 

Bilal: Meestal gaan mannen winkelen 

Moderator: Zijn er te veel cafés in de Handelstraat?

Bilal: Nee nee.

(SOS_11)

Deze dominantie door de Marokkaanse gemeenschap wordt echter niet opgemerkt door 
de andere voorstanders van de Handelstraat. 

De groep mensen die de Handelstraat liever ontwijken doen dat voornamelijk omwille 
van twee redenen. Een eerste reden is het claimgedrag van(moslim)mannen, waar 
moslimvrouwen en jonge vrouwen uit de wijk gevoelig voor blijken te zijn. Moslimvrouwen 
mogen niet op plaatsen komen die gedomineerd worden door mannen, zoals de 
Handelstraat. Jonge meisjes die in de wijk zijn opgegroeid, hebben, ongeacht hun 
godsdienstachtergrond, deze gevoeligheid overgenomen waardoor ook zij de straat 
ontwijken. 

Moderator: Wat vind je trouwens van de Handelstraat, kom je er vaak winkelen?

Kimberley: Nee. De Marokkanen zijn niet goed. Alleen maar mannen.

(…)

Naïma: Veel te veel cafés.

Moderator: En als vrouw vind je dat niet leuk dat er zoveel cafés zijn?

Kimberley: Nee, dan zitten ze allemaal te gapen naar u. Die hebben geen werk, die 
hebben niks te doen. Die zitten daar echt heel de tijd op hun luie kont.

(MP_18)
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Een tweede reden dat men de Handelstraat liever ontwijkt, wordt vooral door de groep 
bezoekers geformuleerd. Zij voelen zich onveilig omwille van het gebrek aan Belgische 
winkels, waardoor ze zich niet op hun gemak voelen. Ze horen ook allerlei negatieve 
verhalen over de straat en geloven deze verhalen ook. 

Nadia: Ja. Ik woon in Deurne. In de Handelstraat kom ik niet. Weet je waar ik wel 
kom? Bij de beenhouwer, hier achter de hoek. Maar in de Handelstraat kom ik 
niet. Dan krijg je een draai van hier en een draai van daar. Nee, daar wil ik niet 
van weten.

(OH_7)

Andere straten die eveneens gelinkt worden met een cultuur of nationaliteit zijn de Van 
Wezenbekestraat als Chinese straat en de Van Kerckhovenstraat en Tulpstraat als Koerden 
straat. Deze twee laatste straten worden nauwelijks positief gepercipieerd. Als redenen 
daarvoor geeft men de concentratie aan moskeeën, de vzw‑cafés en de vele sluikstort die 
in deze straten voorkomt. De hoogbouw langs de Van Kerckhovenstraat wordt daarbij ook 
geviseerd, waarbij afval blijkbaar regelmatig uit het raam naar beneneden wordt gegooid. 
Ook de overlast van spelende kinderen en het vele geruzie op de straat dragen bij tot een 
algemene, negatieve perceptie. 

De andere winkelstraat die na de Handelstraat het meest wordt genoemd is de 
Offerandestraat, waarvan iedereen het eens is dat deze straat van een zeer lage kwaliteit 
is. Dat komt zowel door de winkelinrichting en –uitstraling zelf als door het winkelaanbod. 
De zogenaamde 5-euro-winkels worden uitgebaat door Pakistanen. De kledij die men er 
verkoopt is lelijk en bestaat vaak uit namaakmerken. Men doet er laatdunkend over:

Mo: Dat zijn rare winkels.

Bilal: Pakistanenwinkels. De kleren zijn niet zo.

Youssef: Ja, ze hebben fantasie op die jeansbroeken, zoals een draak op die 
jeansbroeken. Amai, echt niet te doen.

(SOS_9)

Het aanbod is ook te eentonig. Enkel de schoenenwinkels worden als positief beschouwd. 
Men zou er liever een meer gevarieerd aanbod aan winkels hebben zoals H&M, C&A, 
Action en enkele merkenwinkels.
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2. De druk van verspreide handel op de woonkwaliteit

Het handelsaanbod dat verspreid in het woonweefsel voorkomt, is erg gevarieerd. Het gaat 
hierbij over kleine kruideniers, bakkers, slagers, (Afrikaanse) kappers, vzw‑cafés, maar ook 
meubelzaken en doe‑het‑zelf‑winkels. De focusgroepen geven inzicht in welke mate en op 
welke manier de verschillende soorten handelszaken overlast veroorzaken voor het wonen. 

Men is over het algemeen erg weigerachtig tegenover handelszaken in woonstraten omdat 
ze vaak voor overlast zorgen. Ze verlagen de kwaliteit van de straat en daarmee ook de 
woonkwaliteit. Vooral de bewuste bewoners vinden dat. Omdat ze vaak al langer in dezelfde 
woning wonen, hebben ze reeds kunnen ervaren hoe de komst van een handelszaak in een 
woonstraat een negatieve impact hierop kan hebben. Het volgende citaat geeft weer hoe 
handel zich als een parasiet in het woonweefsel binnendringt, het wonen verdringt en de 
woonkwaliteit in de rest van de straat onder druk zet. Het fragment start met Dominique die 
zelf een kapperszaak heeft gehad en nu op rust is. Zij woont in de Richardstraat: 

Dominique: Het begint met een bakker en van zodra je die toelating hebt gegeven 
is het wonen afgeschaft. Het wordt dan een vzw, een groentewinkel, een kapper 
etc. Om de 6 maanden wordt dat dan omgevormd. Ik hou mijn hart vast voor 
de moment dat er in de Richardstraat de eerste zaak zich vestigt. Er zijn nu twee 
zaken waar er een maatschappelijke zetel gevestigd is. Maar dat is geen winkel. 
Ik hou mijn hart vast van de moment dat een antiquair bijvoorbeeld een zaak 
daar begint want het volgende is dan een Turkse kapper en dan is het een garage 
die omgevormd wordt tot een pitazaak en waar blijft dan nog de woonfunctie? 
Mensen die zijn heel hun investering kwijt.

Steven: Wat begrijp jij onder imago-verlagend?

Dominique: Van de moment dat er in de Richardstraat een pitazaak komt, wat 
gaan wij dan nog vinden van bewoners? Boven een pitazaak woont geen Vlaming. 
Woont geen deftige mens. Het stinkt er als jewelste. Sorry, ik weet niet of u boven 
een pitazaak woont maar ik zou er niet willen wonen.

Paula: Ik zag in Greinstraat een huis te koop staan, maar die garage was apart te 
koop omdat ze daar een zaak in kunnen maken. Dat zijn van die dingen waarvan 
je denkt… In de St-Elisabethstraat ook. Dat was een garage waar ze aan auto’s 
sleutelden en van de ene op de andere dag doen ze die poort open en staat dat 
vol met ijskasten en jassen etc. Kan dat zomaar? Dat is gewoon een winkel in een 
garage. Er staat zelfs geen gevel in. Doen ze hun poort open is de winkel open. 

Doen ze de poort dicht is de winkel gesloten. Dat moeten we kunnen voorkomen. 
(…) Ik ben vorige week 9 dagen in Barcelona geweest en ik kom terug en wat is er 
gebeurd met de Beulingzaak? Dat was een mooi zaakje. Ik ben 8 dagen weg en 
ze hebben in die tijd er een deur in gezet, een voordeur, in hout en in de overschot 
van de vitrine hebben ze nog een deur gezet en daar komt een halalchinees. Ik 
weet niet of hij al open is. 

Eric: Ja hij is open. 

Paula: Och. Op 8 dagen tijd. Is dat wettelijk? Op 8 dagen tijd is dat huis kapot. 
“Halalchinees geen varkensvlees”. Dat huis is gewoon verruïneerd hé.

 (TH_8)

Toch vindt men van dat handel niet volledig verdreven mag worden uit het woonweefsel 
en dat er in hun directe woonomgeving een kruidenier, bakker of slager aanwezig is. Die 
nabijheid hoort bij een kwalitatieve woonomgeving. 
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3. 24/24, 7/7

Niet alleen de spreiding van bepaalde handelszaken in het woonweefsel zet een grote druk 
op de woonkwaliteit, de focusgroepen wijzen eveneens op een ander belangrijk probleem 
dat handel met zich meebrengt, met name de willekeurige openingsuren. Dagwinkels zijn 
vaak tot laat in de avond open en hanteren geen sluitingsdagen. Daarnaast bevat de wijk 
ook veel nachtwinkels, die open gaan wanneer de dagwinkels sluiten. Ook het laden en 
lossen gebeurt op zeer onregelmatige en onverwachte tijdstippen waarbij bestelwagens 
zich vaak onreglementair parkeren, met bijkomende overlast tot gevolg. Door al deze 
aspecten komt de wijk nooit tot rust. 

Dominique: Ik bedoel (…) dat de handel een paar jaar geleden gesloten was 
om 18u en vanaf 18 u hadden de buurtbewoners absolute rust. Behalve dan 
de sirenes van hulpdiensten maar voor de rest was er rust. In bepaalde straten 
hebben mensen die boven een zaak wonen nooit meer rust want dat is een 
nachtwinkel geworden in plaats van een dagwinkel. Maar zij zitten vast met een 
huurcontract. Dat bedoel ik. En dan is dat niet altijd een keuze.

(…)

Paula: Ik vind dat ook wel. Wat mij er in stoort: je kent geen rustdagen meer. Of 
het nu Kerstmis of Nieuwjaar is, die molen draait hier gewoon door. Bijvoorbeeld 
op Kerstmis of Nieuwjaar dan komen ze ook lossen en laden. Voor hen is dat ook 
gewoon een werkdag. 

Moderator: Terwijl daarnet iemand “ruime openingsuren” als een positieve 
kwaliteit zag. Is dat eerder positief of negatief volgens u?

Paula: Ik heb niks tegen die winkels maar soms is dat toch wel pfff. Dat je toch wel 
eens een dagje rust wilt. 

(TH_6)

4. Teveel eenheidsworst

Men vindt dat er teveel gelijkaardige handelszaken zijn in de wijk. Zo ervaart men 
een overaanbod aan doe‑het‑zelfzaken en Marokkaanse (niet‑Belgische) bakkers. Dat 
maakt het handelsaanbod “niet interessant” (FG3_19) en handelszaken worden erdoor 
minder rendabel en gaan uiteindelijk failliet. Dat heeft ofwel leegstand tot gevolg, ofwel 
worden deze zaken ingenomen door een gelijkaardige handelszaak of één van een 
nog lagere kwaliteit. Dit fenomeen veroorzaakt volgens verschillende deelnemers een 
negatieve perceptie van de buurt en verzwakt het handelsapparaat. Het feit dat bepaalde 
handelszaken snel van eigenaar wisselen, heeft een gelijkaardige problematiek tot 
gevolg als bij de grote verhuisbewegingen in de woningmarkt: er kunnen geen duurzame 
afspraken gemaakt worden met deze handelaars om de overlast te doen verminderen. 
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5.	Grootte	van	de	handelsfuncties	afstemmen	op	het	straatprofiel

De grotere handelszaken zoals de doe‑het‑zelfzaken en meubelwinkels worden vaak als een 
probleem aangehaald omdat de leveringen en afhalingen voor heel wat verkeerscongestie 
zorgen. De straten zijn te smal voor de grotere vrachtwagens en er zijn nauwelijks laad‑ en 
loszones voorzien. Zelfs als deze er wel zijn, worden ze niet altijd gebruikt. Foutgeparkeerde 
klanten en foutief laden en lossen door vrachtwagens hinderen het doorgaande verkeer 
van openbaar vervoer, auto’s, fietsers en voetgangers. Dat levert grote ergernis op voor 
zowel de passanten als voor de buurtbewoners. Anderzijds vindt men het wel belangrijk dat 
een beperkt aantal van deze zaken in de wijk aanwezig is. De nabijheid ervan heeft immers 
ook voordelen voor de bereikbaarheid ervan voor de buurtbewoners maar de locatie 
ervan kan niet eender waar. Het centrum van de wijk met haar smalle stratenweefsel komt 
hiervoor duidelijk niet in aanmerking. De bredere straten langs de Turnhoutsebaan en 
Italiëlei vindt men wel goede locaties hiervoor. 

Franky: Je hebt hier de Hubo en daar staan vrachtwagens, iedere dag, heel de 
dag. En vroeger stonden ze tot tegen de deur, zodat we niet buiten konden. En 
nu hebben we paaltjes gekregen voor op het trottoir, zodat ze niet meer tegen de 
deur kunnen staan. Nu staan ze midden in de straat, dus dat is een opstopping, 
altijd. En er wordt heel veel geclaxonneerd. En ook klanten, mensen die bij Hubo 
komen kopen zetten zich slecht en zetten zich schuin. 

(…)

Moderator: Vind je het haalbaar van zo’n doe-het-zelfzaak in zo’n druk bevolkte 
woonwijk?

Franky: Nee, ik vind dat dat eigenlijk beter aan de rand zou liggen, in plaats van  
in zo’n druk bewoond gebied. Maar langs de andere kant is het wel gemakkelijk 
voor mensen die geen wagen hebben, die hoeven dan niet naar kweetniwaar.

(CMW_16) 

6. Vzw-cafés

De vzw‑cafés worden vaak in verband gebracht met overlast. Door hun afgeplakte 
gevels, hun vzw‑statuut en hun besloten karakter, gericht op één welbepaalde groep 
(moslimmannen), zorgen ze voor argwaan bij anderen: 

Herman: Ik denk dat de vzw’s veel jongeren van de straat halen. En ook naar ik 
heb horen zeggen dat ze die als die behoeftig zijn van voedsel voorzien.

Veronique: Ja, dat is een sociale functie, maar er is ook een keerzijde. En dat is dat 
ze bijvoorbeeld in de Handelstraat de vrouwen wegjagen. Er durven nu geen jonge 
allochtone vrouwen meer komen winkelen. 

Guy: En dat ze geregeld ook drugpanden worden.

Veronique: Daar krijgen ze geregeld controle op.

David: Dat is ook geen veralgemening maar het klopt, het is heel moeilijk.

(TH_15) 

De dominante aanwezigheid van mannen in de vzw’s zorgen ervoor, zoals eerder 
besproken, dat mensen die gevoelig zijn voor dit claimgedrag, zoals de moslimvrouwen en 
de jonge vrouwen, de straten waar deze vzw’s zich in bevinden, zullen ontwijken. 
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7. Nood	aan	een	locatiebeleid	voor	handel

Een locatiebeleid door de stad dat bepaalt hoeveel handelszaken zijn toegelaten is voor de 
deelnemers noodzakelijk om tot een sterk handelsapparaat te komen. Dat locatiebeleid 
moet ervoor zorgen dat de handel voornamelijk beperkt wordt tot de winkelstraten. Handel 
is minder gewenst in de woonstraten omdat de mogelijke overlast die ze veroorzaken, met 
een degradatie van de woonkwaliteit tot gevolg, niet op voorhand voorspeld kan worden. 
Anderzijds zou een volledig verbod van handel in de rest van de buurt ook geen oplossing 
zijn. Een bakker op de hoek draagt volgens de deelnemers immers evenzeer bij tot de 
woonkwaliteit en moet dus nog wel mogelijk zijn. 

VI. 1. 2. 3. Gemeenschapsvoorzieningen

1. Belang van een breed voorzieningenaanbod 

De GIS‑analyse over het voorzieningenaanbod toont een tekort aan basisscholen, 
kinderkribbes, deeltijds kunstonderwijs, een middenschool, een jeugdhuis en fuifruimte en 
een sporthal. Met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs, benoemen de deelnemers 
zelf ook het tekort aan deze voorzieningen in de wijk. Deze lijst wordt nog verder aangevuld 
met andere tekorten die men ervaart zoals dienstencentra, ontmoetingsruimten, een 
sociale kruidenier, … De behoefte aan meer voorzieningen verschilt tussen de bewuste 
bewoners, de onvrijwillige bewoners en de bezoekers; en de jonge 2060’ers. 

De bewuste bewoners benadrukken voornamelijk het belang van een goed 
voorzieningenaanbod op maat van de jonge gezinnen, die zich in de wijk vestigen omwille 
van het aantrekkelijke aanbod aan goedkopere woningen op de bestaande woningmarkt 
(zie: “1. De primaire koopsector: nood aan bescherming van waardevolle typologieën”, p. 194). 
Daarenboven doet de stad zelf veel inspanningen om deze gezinnen aan te trekken. 
Dat gebeurt via verschillende stadsvernieuwingsprojecten die er gerealiseerd zijn, 
zoals de Permekebibliotheek en het designcenter|de Winkelhaak, maar ook zeker via 
de woonprojecten van AG VESPA. Verschillende bewuste bewoners betreuren echter 
dat de stad dan wel investeert om deze gezinnen te verleiden zich hier te vestigen, ze 
doen minder moeite om ze er ook te houden. Gezinnen vertrekken volgens de bewuste 
bewoners immers ook weer na een tijdje omwille van het gebrek aan basisscholen, kribbes, 
speeltuintjes, .... waardoor de impulsprojecten hun doel gedeeltelijk missen. Daarom moet 
volgens hen vooral geïnvesteerd worden in bijkomende voorzieningen op maat van jonge 
gezinnen.

Bea: Dat jonge gezinnen hier naar toe komen is positief, maar je moet die ook 
proberen houden en dan is het openbaar domein, kinderopvang, scholen en 
dergelijke waardat zeer goed naar gekeken moet worden want dat is de reden 
waarom dat ze hier gaan vertrekken, hoor ik dus nu ook al. Ze zijn hier nog maar 2 
jaar, maar ze hebben geen kinderopvang, ze hebben geen scholen, dus waar gaan 
die kinderen naar toe gaan? Ze gaan weg. 

(FG3_7)
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Daarnaast wordt opgemerkt dat ondanks het hoge aanbod aan secundaire scholen 
(waarvan er nog één te kort is volgens GIS‑analyse) weinig variatie is in het studieaanbod. 
Er zijn volgens de bewuste bewoners teveel technische scholen in vergelijking met 
algemeen secundair onderwijs. Dat zou de studiekeuze van de jongeren beïnvloeden en 
zo ook hun verdere levensloop. Het belang van goede scholen in functie van een sociale 
stijging in aankomstwijken komt ook terug in de literatuur hieromtrent (Saunders, 2011a).

David: Een middelbare school: voor zover dat ik weet is Sint Maria de enige ASO-
opleiding hier in de buurt. Ik vind dat dat een beetje een vicieuze cirkel wordt, 
wanneer in deze buurt alleen BSO en buitengewoon onderwijs is. Kinderen in 
de wijk gaan dan automatisch kiezen voor zo’n school. Ik denk dat, als je meer 
aandacht besteedt aan verschillende soorten onderwijs, mensen uit deze buurt 
die dan ook gaan bekijken om daar naartoe te gaan. Sint Maria is dan echt wel de 
uitzondering.

Moderator: Dus jij pleit dan toch ook wel voor

David : ... een ander soort scholen dan buitengewoon onderwijs of TSO. 

Moderator: Dan moet je natuurlijk ASO gevolgd hebben. Jij denkt dat echt wel aan 
de richtingen wiskunde, Latijn. Omdat je denkt dat ze daar dan toch de uitdaging 
in zien om daarin terecht te komen. 

David : Mensen moeten dat kunnen zien. 

(OH_17)

De onvrijwillige bewoners benadrukken vooral het belang aan sociale voorzieningen, zoals 
ontmoetingsruimten, dienstencentra, sociale kruideniers en ‑restaurants, … De jongeren tot 
slot ervaren een gebrek aan sportvoorzieningen en meer specifiek, voorzieningen gericht 
op individuele sporten, zoals gevechtssporten. Daarnaast merken ze duidelijk ook het 
gebrek aan jeugdhuizen en fuifruimten op. De jongens van Samen op Straat brengen dit 
gebrek aan eigen ruimten zelf in verband met hun ongewenst gedrag op straat. Het feit dat 
ze er overlast creëren komt volgens hen doordat ze nergens anders terecht kunnen. Meisjes 
hebben dan weer behoefte aan eigen fuifruimte waar ze niet worden lastig gevallen door 
jongens en mannen. Het beperkte aanbod aan voorzieningen komt dus nog extra onder 
druk door de specifieke verhoudingen tussen mannen en vrouwen, die elk hun eigen 
ruimte behoeven.

2. Bovenlokale aantrekkingskracht van voorzieningen verhoogt de vraag

De grote behoefte aan een breed voorzieningenaanbod wordt niet alleen door de 
wijkbewoners gevraagd. Ook blijkt dat de bezoekers hier veel gebruik van maken. 
De GIS‑analyse maakt een onderscheid tussen voorzieningen op lokaal niveau en 
voorzieningen op bovenlokaal niveau. Dienstencentra worden bijvoorbeeld gerekend tot 
de voorzieningen van lokaal niveau maar uit de gesprekken wordt duidelijk dat ook de 
bezoekers van de wijk hier gebruik van maken. Dat heeft tot gevolg dat de vraag naar deze 
voorzieningen veel hoger is dan waarmee het GIS‑model rekening houdt. Het uitgebreide 
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voorzieningenaanbod dat gericht is op de sociaal zwakkeren blijkt immers een grote 
aantrekkingskracht uit te oefenen op niet‑wijkbewoners die hier naar op zoek zijn. Uit 
het sociale landschap is reeds duidelijk geworden dat mensen dan wel graag uit de wijk 
verhuizen en dat beschouwen als een sociale stijging, maar ook blijkt dat ze naar de wijk 
blijven terugkeren omwille van het specifieke  voorzieningenaanbod. De wijk als zorgwijk 
kent reeds een lange geschiedenis die erg gewaardeerd wordt. Het bepaalt in grote mate 
de identiteit van 2060 en zou dat ook best in de toekomst blijven behouden.

3. Gebedshuizen: heel veel maar niet te veel

Hoewel de GIS‑analyse een hoge concentratie toont van gebedshuizen maken de 
gesprekken duidelijk dat van een overaanbod geen sprake is. In de Tulpstraat zijn er 
bijvoorbeeld vier moskeeën aanwezig. Toch is geen enkele ervan overbodig omdat ze elk 
gelinkt zijn aan een bepaalde cultuur en taal. Met deze parameters houdt de GIS‑analyse 
echter geen rekening. Uit de gesprekken blijkt overigens dat bepaalde moslimgroepen zich 
zelfs buiten de wijk moeten begeven om naar hun moskee te kunnen gaan. In dat opzicht 
zou men zelfs kunnen stellen dat er te weinig moskeeën zijn. 

Ondanks de negatieve perceptie van buitenaf, door het beleid en de niet‑wijkbewoners, 
worden er tijdens de focusgroepsgesprekken nooit opmerkingen gemaakt over de 
onwenselijkheid van de moskeeën of het grote aanbod ervan. De gebedshuizen vormen 
belangrijke ontmoetingsplaatsen binnen de verschillende culturen en dat beseft men en 
respecteert men. De enige problemen die men aankaart zijn de geluidsoverlast en het 
verkeersgenererende effect. Blijkbaar komen veel bezoekers met hun wagen naar de 
moskee, ook al wonen ze vlakbij. 

4. Publieke ruimte als verlengde van de private ruimte 

Voornamelijk de onvrijwillige bewoners geven aan dat ze behoefte hebben aan een 
volkstuintje of pottentuin, maar ook een plek om te BBQ ‘en. Het zijn activiteiten die 
ze, door hun kleine woning, niet in de woning zelf kunnen organiseren en daardoor 
beroep willen doen op het publieke domein. Dat zou volgens hen ook de overlast in de 
appartementsgebouwen kunnen verlagen. Men heeft deze functies het liefst in de directe 
nabijheid van de woning. Spoor Noord en het Stuivenbergziekenhuis zijn ook nog opties, 
omdat deze locaties hiervoor nog ruimte lijken te hebben.

Ook de vraag naar meer vuilbakken en sorteerstraatjes wordt in ieder gesprek benoemd. 
Sommigen denken dat dit het probleem van sluikstort zou kunnen oplossen, mocht dit 
gecombineerd worden met meer controles. Uit de GIS‑analyse blijkt echter dat de wijk, 
in vergelijking met het stedelijke gemiddelde, zeer ruim voorzien is van vuilbakken. 
Het probleem van vuil lijkt dus niet opgelost te kunnen worden door meer vuilbakken. 
Anderen zijn zich daar van bewust en counteren dan ook de vraag naar meer vuilbakken. 
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Onderstaand citaat geeft deze discussie weer, wat overigens een mooi voorbeeld van hoe 
de interactie tijdens focusgroepsgesprekken een leer‑ en corrigerend effect heeft op de 
deelnemers (zie: VI. 3. 1. 2 “Ervaringen evalueren en heroverwegen”, p. 256 ).

Monique: Meer vuilbakken in de wijk. Want dat is een algemene pest hier. 
Alleman gooit alles op straat maar waar vind je hier eigenlijk nen serieuze 
vuilbak? In de Offerandestraat …

Paula: Er worden hier geen vuilbakken geplaatst omdat dat sluikstortplaatsen zijn. 

Monique: Sluikstorten wordt hier toch gedaan. Op het Stuivenbergplein worden 
ze in brand gestoken ook. Maar dat ze dan vuilbakken zoeken die ze niet in brand 
kunnen steken. 

Moderator: Dus jij vraagt vuilnisbakken. Er is een reden blijkbaar om die weg te 
halen maar we gaan wel luisteren… 

Monique: Ik wil niet dat heel de straat volstaat maar toch, op sommige plaatsen. 
Ik heb mijn kinderen altijd geleerd om vuil in hun zak te steken, tot thuis of 
tot wanneer ze een vuilbak tegen komen maar er is hier geen. Dus dat is hier 
inderdaad boecht op de straat. 

Irène: Ge moet eens zien in de Handelstraat en in de Offerandestraat hoeveel 
vuilbakken dat daar staan en je moet eens ‘s morgens gaan zien wat daar 
allemaal ligt.

Jacques: of er plastieken zakjes rond. Ze zijn dikwijls vol en dan moet je eens zien 
hoeveel mensen dat er plastieken zakjes rond zetten. 

Moderator: Maar dat mag niet.

Jacques: Ik bedoel maar, dat zijn fenomenen die zich voordoen. Als men niet weet 
dat dat niet mag, dan zetten ze dat daar.

Irène: Ne man van tstad heeft eens gezegd: hoe meer vuilbakken dat daar staan, 
hoe meer sluikstort. Ze hebben dat allemaal onderzocht van ’t stad hoe dat kwam 
en dan hebben ze gezegd: minder vuilbakken en alleen op plaatsen waar er volk 
komt, langs parkskes enzo. Gij hebt niet graag dat dat voor uw deur staat want ze 
komen er allemaal vuil in doen en …

Alexander: Van 11u tot 7u. mensen in de straten met een vuilbak. Men moet 
sensibiliseren bij alle nationaliteiten dat men er in investeert. Dat men witte 
vuilzakken heeft die men kan kopen. Of bij voedselpaketten erbij steken. Dat 
men weet dat men dat in een witte of een blauwe zak moet doen en dat men 
die donderdagavond buiten moet zetten en die dan de volgende ochtend wordt 
opgehaald. 

(VR_30)
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VI. 1. 2. 4. Publieke ruimte en groen

1. Meer groen in de wijk

Iedereen geeft aan dat ze meer groen en/of open ruimte willen maar de invulling ervan 
en hoe deze moet gecreëerd worden is erg uiteenlopend. In tegenstelling tot bepaalde 
andere behoeften komen deze niet eenduidig overeen met de verschillende groepen 
van gebruikers die in het sociale landschap zijn onderscheiden. Bij de bespreking van 
de groene ruimten valt op dat men kijkgroen erg belangrijk acht. De indruk wordt zelfs 
gegeven dat men kijkgroen boven gebruiksgroen verkiest, ondanks het gebrek aan groene 
verblijfsruimten. Niet‑betreedbare grasperkjes lijkt men waardevoller te vinden dan 
mochten ze toegankelijk zijn en toegeëigend worden door een bepaalde groep gebruikers 
zoals jongeren, honden en drugverslaafden. Een andere vorm van kijkgroen kan gecreëerd 
worden door meer bomen in de straat te voorzien. Dat vindt men belangrijk omwille van 
het uitzicht en de biodiversiteit maar bomen zouden ook bijdragen aan een aangenamer 
klimaat. 

Daarnaast geeft men de voorkeur aan monofunctionele pleinen. Terwijl kijkgroen een 
kwaliteit voor iedereen oplevert, wenst men de publieke groene ruimten en pleinen in 
te richten in functie van één specifieke groep. Deze vraag gebeurt expliciet (vraag naar 
afgesloten peutertuin, seniorenwei ) maar kan ook implicieter gebeuren zoals de jongens 
van Samen op Straat die graag een voetbalveldje zouden hebben op de Schoolplak. Via dat 
voetbalveld wordt het gebruik van het plein immers aan hen toegewezen. 

Ook worden er suggesties gedaan op welke manier er meer groen kan gecreëerd worden. 
Inspiratie hiervoor haalt men bij de voorbeeldprojecten van AG VESPA waarbij door afbraak 
van leegstaande en verwaarloosde panden meer open, groene ruimte is gecreëerd. Een 
andere mogelijkheid om meer groen te realiseren kan volgens hen ook gebeuren via de 
tijdelijke invulling van een braakliggend perceel. 

2. Collectieve	buitenruimte	van	sociale	huisvestingsprojecten	als	misleidende	groene	
oases

Binnengebieden van sociale woningcomplexen lijken voor buitenstaanders levendige 
groene ruimten te zijn, die druk bezocht worden. Zo vinden de bewuste bewoners het 
Zuster der Armenplein bijvoorbeeld een erg attractieve plek die als groentypologie gerust 
mag gekopieerd worden in de wijk. De bewoners van het sociale huisvestingscomplex waar 
dit binnengebied is in gelegen, zijn veel minder enthousiast over deze ruimte. Terwijl het 
een goede, afgesloten speelzone lijkt te zijn voor kinderen, het een veilig alternatief lijkt te 
zijn voor de drukke straten, en een oase van rust lijkt te vormen voor de ouderen, is dit in 
realiteit niet zo. Door het claimgedrag van bepaalde individuen (zie ook: 1 “Druggebruikers als 
overlast nummer 1”, p. 176 ) is het voor velen een te vermijden plaats. De kinderen die er wel 
spelen worden ook als overlastgroep ervaren, omwille van het lawaai dat ze genereren en 
de weerkaatsing van het geluid tussen de gebouwen. Volwassenen (vrouwen) lijken de tuin 
liever niet te gebruiken en geven aan dat hij “intensief” gebruikt wordt “door de kinderen 
en de honden” (VR_10). 
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3. Stegen	als	kwalitatief	gebruiks-	en	kijkgroen

In de wijk zijn er opvallend veel stegen die toegang geven tot kleine arbeiderswoningen. 
Deze typologie is ooit ontstaan als een manier om de densiteit in de wijk verder op te 
drijven. Ze zijn erg typerend voor de wijk. Door de groene invulling die ze doorheen de tijd 
hebben gekregen vormen ze kleine, groene oasen in de dense wijk. Aan de gesprekken 
nemen ook twee steegjesbewoners deel. De stegen, als collectieve ruimte, lijken haast het 
tegenovergestelde te worden ervaren als de collectieve of semi‑publieke binnengebieden 
van de sociale huisvestingcomplexen. Passanten ervaren het als aangenaam kijkgroen 
en groene rustpunten in het dense weefsel. Men vindt dat deze typologie wel vaker 
mag voorkomen. Ook de bewoners zelf ervaren deze typologie als iets uitzonderlijk en 
aangenaam. De groen ingerichte stegen leveren voor hen een grote toegevoegde waarde 
op hun woonkwaliteit. Op deze buitenruimte rust een grote sociale controle van de andere 
steegjesbewoners, wat in dit geval een gevoel van veiligheid creëert. Iedereen kent er 
elkaar, helpt elkaar en er zijn duidelijke afspraken wat wel en niet is toegelaten in deze 
collectieve ruimte. 

Myriam woont op de Louisaplaats. Het is een steeg, opgebouwd uit kleine woningen met 
elk een voortuin. Sommigen hebben ook nog een koertje achteraan hun huis. Ze is ook 
eigenaar van het huisje. 

Moderator: Wie woont daar, beschrijf eens, wat voor mensen wonen daar? 

Myriam: Er wonen allemaal Belgen, behalve mijn man.

Moderator: En dat zijn allemaal eigenaars? 

Myriam: Ja, allemaal eigenaars

(…)

Moderator: En hoe is het contact tussen de mensen? 

Myriam: Op dat pleintje? Iedereen deelt alles met elkaar. (…) We hebben 
afgesproken met onze buren dat wie we kennen, voorrang krijgt om te kopen. Dat 
is misschien niet schoon maar ja.

Moderator: Ah ja, maar ge wilt eigenlijk toch een beetje weten wie er komt? 

Myriam: Ja, inderdaad. Mijn buren, die hier het laatst zijn komen wonen. Toen zijn 
er ook Marokkaanse en Turkse gezinnen komen kijken. Maar je hebt altijd zo... die 
hebben altijd zo teveel kinderen voor het aantal kamers en tuintje etc. Uiteindelijk 
is er dan toch een Belgische man komen wonen. En dat is goed zo.

Moderator: Zeg, en is dat een gemeenschappelijke tuin? 

Myriam: Dat is van iedereen ja. (…) Maar ik woon er niet graag hoor!

Moderator: Je woont er niet graag? En waarom woon je daar niet graag?

Myriam: Gewoon die buurt hier, en mijn kinderen, die mogen niet buiten dat 
poortje. Die mogen buiten, maar niet buiten dat poortje. Eén stap buiten dat 
poortje en dan is het gedaan. Die moeten op dat pleintje blijven, die mogen niet 
op straat. Van mij en van mijn man.

Moderator: Omdat je het niet veilig vindt?

Myriam: Nee, helemaal niet. (…)
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Moderator: Dus eigenlijk een pleintje, een gemeenschappelijke tuin, dat is de 
grens? Vind je dat er van dat soort woonerfjes zal ik het noemen, dat er meer 
zouden moeten komen? Want ik hoor hier toch wel zeggen van mensen die komen 
...

Myriam: Ja en ook mijn buren, die hebben drie vriendinnetjes. Per dag mogen 
er drie vriendinnetjes komen spelen, of toch op woensdag, zaterdag en zondag. 
Maar daarmee stopt het. 

Moderator: Dus als ik het goed begrijp, dan zijn er zo een aantal afspraken tussen 
de eigenaars, die niet op papier staan waarschijnlijk, maar door het feit dat je 
elkaar redelijk goed kent, groeien er zo een aantal afspraken over hoe dat je dat 
samen beheert?

Myriam: Ja, en dat is ook zo, stel ik ben aan het schilderen, dan komt iedereen 
mee schilderen he. Of ik ga verhuizen, dan helpt iedereen verhuizen.

 (SP_16)

Het feit dat collectieve binnengebieden niet en stegen wel als kwalitatieve ruimten worden 
ervaren, zou gerelateerd kunnen worden met de twee verschillende groepen van mensen 
die er wonen: de onvrijwillige, geplaatste bewoners van de sociale huisvestingsblokken 
tegenover de vrijwillige bewoners uit de steegjeswoningen, die bewust kozen voor deze 
woningtypologie. De lokale kennis over de collectieve binnengebieden en de steegjes 
en hoe anderen een foute inschatting kunnen maken van de kwaliteiten van deze 
buitenruimten, toont opnieuw het belang van kennnis uit het veld. 

4. Diversiteit in aantrekkingskracht van pleinen

Het is dus niet zo eenvoudig om met GIS‑analyses te bepalen of er verhoudingsgewijs 
voldoende open ruimte beschikbaar is in afstemming met het aantal inwoners omdat niet 
alle gebieden voor iedereen even toegankelijk zijn. Door het grote claimgedrag dat er op 
bepaalde pleinen rust, kunnen anderen er geen gebruik van maken. Ze wijken daarom uit 
naar andere, verder gelegen pleinen, wat de druk op deze pleinen op zijn beurt verhoogt. 
Ook daar houdt de GIS‑analyse geen rekening mee. Het park Spoor Noord blijkt de grote 
decompressieruimte te zijn. In dat park vindt iedereen zijn eigen plaats en voelt men zich 
veilig.
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VI.	1.	2.	5.	Parkeren
Over parkeren bestaat binnen de stad Antwerpen geen statistische informatie. De 
parkeeroverlast komt in vrijwel alle focusgroepen aan bod waarbij de nadruk vooral gelegd 
wordt op het foutief parkeren. Dat leidt tot congestie en hinder voor alle weggebruikers, 
inclusief voetgangers. Auto’s staan dubbel geparkeerd en blokkeren de weg, staan voor een 
in‑ en uitrit of op het voetpad. Men denkt dat de parkeerdruk groter is in deze wijk omdat 
bepaalde groepen in deze wijk veel belang hechten aan autobezit: 

Herman: Maar als je ziet, de samenstelling van de bevolking en wat hun 
prioriteiten zijn, dat zijn niet de mensen die met de fiets of een fietsbak rijden, die 
rijden hier af en toe wel rond, maar als die kunnen, kopen die een auto, en zeker 
de jonge mensen, en oké, dan mogen wij nog heel veel zeggen. Wij kunnen nog 
zeggen, we moeten meer met de fiets gaan, we moeten meer te voet doen en het 
openbaar vervoer, maar andere nieuwe Belgen die hier komen die hebben nog 
zeker die mentaliteit niet. Het eerste wat die doen als die de mogelijkheid hebben, 
is een auto kopen. En waar zetten ze hem? En dat is natuurlijk een verschil in 
mentaliteit van oude Belgen en nieuwe Belgen eigenlijk. 

(FG3_16)

1. Bewonersparkeren in bouwblokken

Het hoger autogebruik, in combinatie met de smalle straten waar niet altijd langs beide 
zijden geparkeerd kan worden, levert een grote parkeerdruk op. Echter, een duidelijke 
oplossing wordt door de focusgroepsgesprekken niet gegeven. Men beseft dat de realisatie 
van meer parkeerplaatsen, bijvoorbeeld op bestaande pleinen, de druk op andere 
functies en dan vooral op de onbebouwde ruimte, enkel maar verhoogt. Dit probleem 
oplossen betekent in die zin een nieuw probleem creëren. Desalniettemin komen er 
twee best mogelijke oplossingen naar voren om een antwoord te beiden op het gebrek 
aan bewonersparkeren. Ten eerste stelt men voor om een parkeernorm op te stellen 
in geval vanvan grote nieuwbouwprojecten Ten tweede vindt men dat er moet worden 
overwogen om collectieve parkeerplaatsen te voorzien in de vele magazijnen en loodsen 
in de binnengebieden van bouwblokken. Dat is nu al hier en daar in de wijk het geval. 
Dit scenario conflicteert echter met de behoefte aan meer groen in de bouwblokken. 
Als compromis wordt voorgesteld om de nieuwe parkeermagazijnen te voorzien van 
groendaken. Dat zorgt dat het openbaar domein gevrijwaard blijft van nog meer auto’s en 
de binnengebieden visueel vergroenen. Omdat door deze strategie geen open ruimte kan 
gerealiseerd worden, is er geen duidelijke consensus hierover, maar is er ook geen absolute 
weerstand tegen. 

2. Bezoekersparkeren verminderen

Bezoekersparkeren kan volgens de deelnemers opgelost worden door randparkings, 
rondom de wijk. Niet alleen moet men het aanbod aan parkeerplaatsen verhogen, ook 
zouden er maatregelen in het RUP kunnen opgenomen worden die de parkeervraag in de 
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wijk doen dalen. Dat kan door de functies die veel auto’s aantrekken, zoals, gebedshuizen, 
doe‑het‑zelfzaken, maakeconomie, meubelzaken, vzw‑cafés, … niet meer in de wijk toe 
te laten, tenzij ze in hun eigen parkeerbehoefte voorzien. Zo vertelt een vrouw over een 
garagehouder die in haar straat een magazijn heeft. Dat magazijn is te klein voor zijn 
handelsactiviteit waardoor hij de auto’s van klanten op het openbaar domein stalt, vaak 
fout geparkeerd. Buurtbewoners vinden volgens de vrouw hierdoor geen parkeerplaats 
meer in hun straat, wat een ongunstig effect heeft op hun woonomgeving. Dit probleem 
komt ook bij andere handelszaken terug. 

Paula: Het hangt er natuurlijk ook weeral vanaf: zorgen ze voor overlast? Want 
we hebben hier, ik spreek nu van veel jaren terug, we hadden hier een Heda, we 
hadden hier, dat was daar, in het hoekske, maar die hadden hun eigen parking. En 
dan kan dat best. Gelijk als bijvoorbeeld waar de Sutes is geweest, dat is een heel 
grote zaak, die hadden in den tijd ook een parking. Als daar nu een zaak komt, die 
gebruiken die achterkant voor parking, dan vind ik wel dat dat kan.

Guy: Peeters-Govers heeft ook een eigen parking. Die hindert niks

Paula: Dat is ook een eigen zaak en die hindert niets. 

Dominique: Ah ja, die hebben hun eigen parking, die voorzien in hun eigen 
behoeftes.

Paula: Dan vind ik wel dat dat kan. Zoals zo’n een Hubo, ik vind zelfs dat daar 
nood aan is in onze buurt. Want anders als je een pakje vijsjes moet hebben moet 
je tegenwoordig al op een tram stappen. Aan het Stuivenbergplein heb je er ook 
zo’n paar. Dat zijn nu heel grote zaken, maar ik denk niet dat iemand daar last van 
heeft.

Dominique: De verfwinkel, onder de academie daar.

Paula: Ik zeg het, als die niet voor overlast zorgen, mag dat.

Dominique: Overlast is vooral mobiliteitsgerelateerd, laden en lossen, parkeren.

(TH_12) 

VI. 1. 2. 6. Ruimtelijke beleving van de wijk
Plannen van de wijk tonen een erg volgebouwd en ongestructureerd gebied. De kleine, 
onregelmatige bouwblokken leveren een grillig stratenpatroon op. De Dambruggestraat, 
de as Van de Wervestraat – Van Maerlantstraat en de Lange Beeldekensstraat zijn de enige 
assen die de wijk doorsnijden en op die manier enigszins structureren. Ook zijn er weinig 
pleinen en parken op het plan terug te vinden. De meest opvallende pleinen zijn: het 
Sint‑Jansplein, het De Coninckplein, het Zuster der Armenplein, het Stuivenbergplein, de 
groene ruimte rond de sociale huisvestingsblokken van de Gasstraat en de groene ruimte 
rond het Stuivenbergplein. Doordat de bouwblokken vaak bijna volledig zijn volgebouwd 
door magazijnen, ateliers en koterijen, hebben de woningen vaak geen of slechts een 
beperkte private buitenruimte, die weinig ruimte laat voor groen. De historische analyse 
zoals beschreven in hoofdstuk V doet ons deze morfologische structuur begrijpen, vanuit 
de speculatieve en ongeplande groei van deze 19de‑eeuwse wijk. De GIS‑analyse brengt 
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deze morfologische lezing dan weer op een kwantitatieve manier in beeld, met hoge 
dichtheidscijfers, gebrek aan groen en open ruimte, … In volgende paragrafen zal ik tonen 
op welke manier de focusgroepsgesprekken nog een bijkomend perspectief hierop kunnen 
bieden. Zij zullen, zo zal blijken, kennis aanleveren over de ruimtelijke beleving van de wijk. 

1. 2060 is vol

Een combinatie van de morfologische dichtheid, het gebrek aan 
gemeenschapsvoorzieningen, de druk die de handel veroorzaakt in de woonstraten, de 
verkeerscongestie, … leidt ertoe dat men aangeeft dat de wijk vol is. In volgend citaat legt 
een bewuste bewoonster, vanuit haar eigen woonsituatie, uit hoe deze opeenstapeling 
van te veel, te divers, te dicht, ervoor zorgt dat het wonen in de wijk geen evidentie is. 
Zij woont zelf in een AG VESPA woning. Er mag dus van uitgegaan worden dat ze zelf in 
een kwalitatieve, voldoende grote woning woont. Toch lijkt het zelfs voor haar niet meer 
mogelijk om in deze drukke wijk op een kwalitatieve manier te kunnen wonen. Ze klaagt 
over een gebrek aan rust, licht en lucht. 

Lieve: Ik vind dat je rust moet hebben, eender waar je woont: in een winkelstraat, 
of op een hoekje, of in een klein blok of een groot blok. Ik vind dat je rust en 
privacy moet hebben, ook in een stad. In een stad is het heel druk. Het vraagt om 
je constant te organiseren. Constant opletten. Bijvoorbeeld in het verkeer. En alles 
staat vol. Ik merk dat ook op. Ik woon in een pand dat alleen maar op de straat 
gericht is, op een hoek. Wij willen verhuizen. Waarom? De stad is al te druk, de 
wijk is al een volkse buurt met heel veel mensen en de enige manier om daar 
op een goede manier te kunnen wonen is thuis tot rust te komen. Vanaf dat dat 
wegvalt krijg je de behoeft om in een ander pand te gaan wonen.

(…)

De bouwcode zegt dan 15m² en die reglementering van 20% buitenruimte. Maar 
buitenruimte is niet alleen: ik kan daar efkes staan maar dat is ook lucht die in je 
woning komt. Buitenruimte is ook een achterkant hebben, een rustige kant aan 
je woning hebben. Die lucht maakt ook bijvoorbeeld, ik woon in een heel klein 
bouwblok, zonder koertjes. Ik heb een nieuwbouw gekocht van AG Vespa. Daar 
zaten kakkerlakken in het begin. In een nieuwbouw! Dat had ik nooit verwacht. 
En waarom? Heel dat blok was vergiftigd. Nu, iedereen is beginnen verbouwen, 
in een minimum van tijd. En nu is dat gedaan. Er is geen probleem meer want die 
koertjes zijn een voor een terug open gemaakt en er is terug lucht in. En dat is 
het belangrijkste. Die lucht die moet tot de benedenste verdieping geraken, niet 
daar ergens boven, met een terrasje, maar tot beneden. Die woningen moeten 
doorlucht geraken. En dat in combinatie met een achterkant.

(TW_14)
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Verschillende keren hebben de bewuste bewoners het over het evenwicht in de wijk. 
Ze vinden dat er een betere afweging moet gemaakt worden over de wenselijkheid van 
bestaande en toekomstige functies en over de ontwikkeling van de bebouwde ruimte. 
In volgende citaten heeft men het telkens over het evenwicht. Het gaat daarbij onder 
meer over een evenwichtige woningmix, een evenwicht aan cafés en nachtwinkels, een 
evenwichtige verhouding tussen bebouwing en open ruimte: 

Wim: De vraag is: wat willen we dan bekomen. Ik denk dat iedereen hier rond 
tafel voor een mix is, maar zorg dat het niet uit evenwicht geraakt. 
(TW_11)

Bea: Ik zeg niet dat dat problemen aantrekt maar dat je volk aantrekt. Ik wil 
niemand uit onze buurt jagen maar ze is vol. Het is ergens nog een evenwicht 
vinden. Maar als de straat vol zit met vzw’s…

Wim: Ik wil gewoon zeggen dat die zaken problemen aantrekken. Hoe je dat 
ook noemt. Maar er komt heel veel volk op af dat volgens mij de buurt die al vrij 
dichtbevolkt is. Ik wil niemand buitenhouden, maar het is al wel. Er moet een 
evenwicht zijn. Als dat volkomt met vzw’s zoals in de Van Kerckhovenstraat...  
(TW_16)

Joke: En een nachtwinkel! Eerlijk gezegd, ik woon graag in ’t stad omdat er 
nachtwinkels zijn. Maar er moet een evenwicht zijn, geen overload.  
(TW_18)

Wim: Ik denk inderdaad opnieuw dat het over dat evenwicht gaat. Als het 
achterhuis het ganse systeem vult, waardoor er geen licht en lucht is, dan zou ik 
durven zeggen: “probeer dat af te remmen”. Als het een groot stuk is, kan ik me 
inbeelden dat, inderdaad, soms wandel ik erdoor en dat geeft een aangenaam 
gevoel omdat het verkeersvrij is. Mensen wonen er in de straat meer. Dat kan ook 
kwalitatief zijn.  
(TW_21)

Johan: Dat is jouw opmerking van daarnet: “we moeten maken dat we één 
van de potentiële kwaliteiten, het zijn veel rijwoningen hier in de stad met een 
tuin vanachter, je moet maken dat die niet allemaal opgesoupeerd worden op 
tijd of zelfs dat bepaalde bebouwing die daar nu vanachter zit, weggaat om de 
woonkwaliteit terug op te waarderen”. En het is denk ik daar een evenwicht dat 
je ook zou moeten gaan zoeken. Een aantal oudere panden die misschien beter 
verdwijnen dan een andere functie hebben, woonfucntie of wat dan ook zelfs, 
zelfs ook geen woonfunctie, maar gewoon als open ruimte achterin.  
(TH_11)
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2. Schaarste aan open ruimte lokt claimgedrag uit

De publieke ruimte wordt intens gebruikt door verschillende culturen, door jongeren, 
ouderen, gezinnen met kinderen, meisjes, jongens. Al deze mensen hebben hun eigen 
verwachtingen over wat deze ruimte voor hen moet betekenen en ze gebruiken ze op een 
specifieke manier. Ouderen willen er rustig zitten, terwijl kinderen er spelen. Toe‑eigening 
van deze ruimte door bepaalde gebruikers is een typisch gedrag binnen de publieke ruimte 
(zie ook: hoofdstuk II), maar dit claimgedrag gebeurt op een erg onaangename manier. 
Meervoudig ruimtegebruik lijkt dus niet te werken in 2060. Overdag verdringen bepaalde 
groepen andere potentiële gebruikers door hun ongewenst gedrag. ’s Nachts gebruiken 
junkies de pleinen en laten bij vertrek hun spuiten achter, wat dan weer aanstootgevend en 
gevaarlijk is voor de daggebruikers van de pleinen. De straten vormen geen alternatief als 
verblijfsruimte, omwille van de grote verkeersdrukte. 

3. Beeldbepalende plaatsen en gebouwen

Tijdens de gesprekken komen bepaalde plaatsen meermaals terug. Op basis van de 
frequentie waarmee men deze plekken ter sprake brengt, over de gesprekken heen, 
zou er van uitgegaan kunnen worden dat dit de meest markante plaatsen zijn in 2060. 
Samen zouden ze een mentale kaart van de wijk kunnen vormen. Men spreekt op twee 
manieren over plaatsen. Enerzijds zijn er de specifieke straten, pleinen en gebouwen die 
oriëntatiepunten vormen binnen de wijk, zoals het De Coninckplein, het Sint‑Jansplein, de 
Dambruggestraat, de Van Kerckhovenstraat, de Offerandestraat, de Handelstraat, Spoor 
Noord, Schoolplak, het Stuivenbergziekenhuis, de Permekebibliotheek. Anderzijds spreekt 
men op een meer generieke manier over bepaalde typologische ruimten die in de wijk 
voorkomen, zoals de collectieve buitenruimten van sociale woningbouwprojecten, de 
sociale woningen zelf, de wirwar van smalle straten en de vele stegen in de wijk. Al deze 
plekken vormen de morfologische identiteit van de wijk.

4. Waardering van stadsvernieuwingsprojecten

De focusgroepsgesprekken leren eveneens hoe men de verschillende 
stadsvernieuwingsprojecten in de wijk ervaart. De appreciatie hiervoor verschilt sterk, 
afhankelijk van het type project. De woningbouwprojecten uit het grond‑ en pandenbeleid 
van AG VESPA worden bijvoorbeeld erg positief ervaren. Deze projecten trekken immers 
jonge gezinnen en tweeverdieners aan, wat men goed vindt voor de buurt. Daarnaast 
functioneren ze als voorbeeldprojecten. Ze tonen hoe in de wijk kwalitatief gewoond 
kan worden en hoe punctuele ingrepen kunnen bijdragen tot meer groen. Andere 
projecten die verschillende keren vernoemd worden als mooie voorbeelden voor de 
wijk zijn de grotere bouwblokprojecten zoals het project langs het Sint‑Jansplein en dat 
langs de Violetstraat. Het feit dat deze projecten zorgen voor meer groen, in combinatie 
met luxueuze woningen vindt men gunstig. Naast de bespreking van gerealiseerde 
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projecten, noemt men zelf nog potentiële ontwikkelingsplekken. Voorbeelden hiervan 
zijn het bouwblok tussen het Stuivenbergplein, het bouwblok van Katoennatie en de 
herbestemming van het Stuivenbergziekenhuis. Echter heeft men ook kritiek op bepaalde 
stadsvernieuwingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de vestiging van de centrale Antwerpse 
bibliotheek langs het De Coninckplein. Een ander bedenkelijk stadsvernieuwingsproject 
is het designcenter|de Winkelhaak langs de Offerandestraat. Het designcenter richt zich 
op het aantrekken van jonge creatievelingen, wat ook gelukt is. Echter levert deze functie 
geen enkele meerwaarde op voor de omwonenden. Men weet niet wat de functie is van dit 
gebouw en vindt het vreemd in relatie tot het karakter van de Offerandestraat. 



1

Spoor Noord



“In Spoor Noord zijn er niet veel bomen.  
Ik heb liever een park met veel bomen.  

Dan kan ik in de zomer wanneer het heel warm is rustig 
onder de bomen blijven.”

(CMW_20)

“Het is allemaal zo eng. De straten zijn allemaal zo eng. 
De huizen zo dicht bij elkaar. Hoewel aan het park Spoor 

Noord is het wel ok.”

(OH_9)

“Als ik wil buiten zitten ga ik naar Spoor Noord. Ik laat de 
kinderen er alleen spelen terwijl ik dat niet zou doen in de 
blok. Wij hebben dan een spuit gevonden enzovoort. En er 

wonen erg rare figuren in de blok.”

(SP_8)

“Andere zaken zouden meer 
gestimuleerd worden. Ook aan Spoor 
Noord: ik had verwacht dat er al veel 
langer snackzaken zouden bijkomen 
maar dat komt maar niet. Buiten De 

Caravan (1) is daar niets nieuw.“

(TW_18)

“Ik denk dat het met “bewegen” te maken 
moet hebben. Plekken waar je je kan uitleven, 

om te bewegen, je af te reageren.  
Dat heb je op Spoor Noord.”

(TST_23)

“Wat ik daar fantastisch vind is dat je daar kan gaan staan en 
dat je er ’s morgens, ’s middags en ’s avonds zon ziet. En dat 
vind ik geweldig. En zo zijn er nog plaatsen waar veel zon is 

en die moet je open houden. Je moet ervoor zorgen dat daar 
functies komen dat je kan genieten van die zon. Bijvoorbeeld 
dus geen grote supermarkt waar je met je kar in en uitloopt 

maar wel een café met een terras of een andere publieke 
voorziening met open ruimte.”

(TW_26)



Stuivenbergplein



“Sluikstorten wordt hier toch gedaan. Op het Stuivenbergplein 
worden ze in brand gestoken ok. Maar dat ze dan vuilbakken 

zoeken die ze niet in brand kunnen steken.“

(VR_30)

“Ik vind dat de ideale plek, dat zou een aantrekkingspool 
kunnen zijn. Het is sowieso met de Zomer van Antwerpen 
heb je daar zo wel van die zaken en er zijn, er wordt veel 

georganiseerd. Dat is een aantrekkingspool voor de buurt. 
Je hebt het oude badhuis, je hebt de school, je hebt MSCLA 

daar boven en jeugdhuis Academie maar dat is allemaal 
niet zichtbaar. Het enige wat je ziet is dat plein en al de 

rest zijn gesloten gevels en alles wat sociale functies zijn, 
zit achter de gevels. Ik vind het Stuivenbergplein een ideaal 
plein, alleen zou ik wat daar sociaal gebeurt ook effectief 

zichtbaar maken.“

(TOD_19)

“Hier ergens is een cafeetje, vzwtje en we gingen 
daar binnen en we werden daar echt heel hartelijk 
ontvangen. Maar wat dat je wel hebt is dat voor 

mensen, en dat is misschien voor alles, dat is 
misschien wat ik nu net bedoel, dat lijkt alsof dat een 
ongure plek is om te komen, dat dat een plek waardat 

je niet moet komen als je daar niemand kent. En ik 
denk dat het een uitdaging is om net zo'n dingen, 

daar iets mee te doen om dat wel open te maken, ik 
weet het niet.”

(TOD_19)

“Voor kinderen zou het ook ideaal zijn. Ik heb op het 
Stuivenbergplein gestaan voor de Zomer van Antwerpen en 

dat was zo’n overrompeling van kinderen. Je zag dat dat 
plein eigenlijk te klein was.” 

(TST_9)

“Een Hubo, ik vind zelfs dat daar nood aan is in onze buurt. 
Want anders als je een pakje vijsjes moet hebben moet je 

tegenwordig al op een tram stappen. Aan het Stuivenbergplein 
heb je er ook zo'n paar. Dat zijn nu heel grote zaken, maar ik 

denk niet dat iemand daar last van heeft.”

(TH_12)



Stuivenbergziekenhuis



“Maar er zit veel groen aan het Stuivenbergziekenhuis. 
Maar nu, behalve dat eerste voortuintje, is dat geen 
publiek groen. Dat eerste, daar kan je in via de grote 

poort, en al de rest is volledig afgesloten.”

(TOD_24)

“De grootste mogelijkheden liggen 
bij het Stuivenberziekenhuis. Als men 
daar iets kan doen. Al is het maar een 

grote tuin die afgesloten is. Dat zijn 
mogelijkheden hé.”

(FG3_24)

“Ik vind het groene kader ook wel belangrijk voor de buurt. Dat je 
er passeert dat er bomen staan. 

Ik kan me niet echt voorstellen hoe dat daar binnen is maar dat 
dat zeker waardevolle ruimten zijn. Ik heb ook eens iemand horen 
vertellen dat ze die torens gewoon niet zouden kunnen afbreken 

omdat die zo sterk gebouwd zijn. Dat is ook een symbool van 
Antwerpen.”

(TST_5)

“Als je er voorbij wandelt, heeft het wel iets, met dat hekke. Het is 
eigenlijk wel zonde dat je daar niet gewoon eens kan doorwandelen 

hé. Het groen is afgesloten. Hier is wel die poort maar als die dan 
open staat, dan staan daar zo’n paar auto’s. Als je er voorbij gaat 

vind ik dat feitelijk wel spijtig want dat is wel mooi onderhouden. Als 
ze er nu bankjes in zouden zetten, ook voor de zieke mensen.”

(TST_6)

“Het is ook een centrum-symbool. Wat er ook zal komen het zou toch 
wel een centrum symbool moeten zijn. Als je naar 2060 gaat is dat toch 

altijd een plek om je te oriënteren.

Het is een referentieplek. Het is een gekende plek.”

(TST_6)

“Ik vind het verengingsleven ook belangrijk. Dat is een plek waar dit ook 
kan. Ik denk dan zoals de sites in Hoboken, de forten, dat zouden wij hier 

ook moeten hebben. Waar zo een aantal verenigingen kunnen samen 
zitten en elkaar zo kunnen versterken. Er zijn ook al verenigingen die zijn 
moeten verhuizen omdat ze hun lokalen zijn kwijt gespeeld en die zitten 

nu in Borgerhout. Ik vind dat wel een jammere zaak voor de buurt. Ik 
denk dat er wel nog verenigingen zijn die een duwtje in de rug kunnen 

gebruiken door op zo’n plaats een locatie te krijgen.”

(TST_9)
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Sint‑Jansplein



Er zijn 3 vzw's aan de Sint-Jansplein. En de ene, dat 
is een hele grote. Die is ongeveer aan het beeld van 

Panamarenko (1), daar is een vzw van de Portugezen. Dan 
daarover is er een klein, vzwke van Oost-Europeanen, dan 

zijn dus ofwel Hongaren, Bulgaren die daar bij mekaar 
zitten. En de Roemenen. Die mag ik niet vergeten. En 
Romazigeuners. Dat zijn dus de 3. Maar momenteel 

hebben we daar geen last mee. Momenteel he. Maar 
vroeger hadden we er wel last mee.

(FG3_20)

“Een bakker kan op de hoek, en ook die vzw's of die café's, 
laat die op de pleinen. Die zijn er altijd geweest op het Sint-

Jansplein. Dat is al altijd een volledige volksplein geweest met 
herbergen, al minstens 20 jaar. Ik kan daar geen kwaad van 

zeggen. En af en toe wordt er eens geschoten. Dat is dan niet 
voor te lachen.“

(FG3_21)

De Aldi, daarboven staat een toren, en die toren zou moeten 
afgebroken worden. Maar dat gaat niet want, omdat de Aldi 
dan niet kan voortwerken. Langs de andere zijde zou er in de 

Brugstraat (4) dus een grote garage ondergronds moeten 
gemaakt worden. Dus dat zijn problemen die men ziet, maar 
men durft er niet aan beginnen. Maar nu krijgen we daar nog 
een blok. Daar is een bouwtoelating voor gegeven. Dat zijn 42 
appartementen die daar staan en dat noemt men Residentie 

Binnenhof. Maar daar is geen hof.

(FG3_23)

“Grote bomen. Mooie bomen. Zoals Sint-
Jansplein. goed voor kinderen.” 

(TOV_27)

“Het Sint-Jansplein is enorm dynamisch voor heel Antwerpen. Maar wat 
me altijd erg opvalt, de mensen die in 2060 wonen die zijn er altijd minder 
vertegenwoordigd dan je zou verwachten. Als er een groot evenement is 
dan zie je eigenlijk vooral witte mensen in plaats van de mensen die hier 
wonen. Die hebben alle kleuren van de regenboog. Die tref je daar niet 

aan.”

(VR_19)

“Dat is het voordeel van het Sint-Jansplein. Het 
is goed ontsloten door openbaar vervoer. Er is 

een ondergrondse parking (5).

Ze hadden hem inderdaad er beter nooit 
gezet, maar ja, hij zit er nu. Een deel zou 

omgevormd kunnen worden, bijvoorbeeld tot 
een ondergrondse fuifzaal.”

(TOD_2)



De Coninckplein



“Ze kunnen niet naar het De 
Coninckpleintje gaan, de kindjes; dat 
begrijpt u ook, want dat is heel slecht 

gefrequenteerd.”

(VR_23)

Lawaai, altijd lawaai.  
Er is altijd lawaai. Loeiende sirenes ook constant.

(TOG_15)

“Als je nu op het DCP kijkt, ze zijn terug aan het sporten (1). 
Het is een heel ander zicht. 

Heb je het nog niet gezien? Het is ongelooflijk.”

(TST_22)

Op het De Coninckplein,  
die hoekpanden (3) die gebouwd zijn  
door AG VESPA, die invulling van die  

handelspanden, dat wij dus al aan verschillende  
politici hebben gevraagd, kan dat niet van daar 

bijvoorbeeld boekenwinkels in te krijgen, we zitten 
met een bibliotheek, we hebben de boekenmarkt, 

waarom niet dat proberen van daar boekenhandels in 
te krijgen? 

(FG3_4)

“Kijk naar alles, ook,  
laat ons een kat een kat noemen,  

de drugoverlast op het De Coninckplein is nog niet 
opgelost dus daar moet nog tandje bijgestoken 
worden, alhoewel dat als we de politie moeten 
geloven, dat zij het maximum doen en dat dat 

eigenlijk niet meer een lokaal terrein is, maar dat dat 
een internationaal probleem aan het worden is.”

(FG3_2)

“Als ik zie, hoekpanden (3)  
die gerenoveerd worden, veel beter dan toen,  
heel zeker. Maar als hier het gelijkvloers gaat 

opgevuld worden met commerciele ruimte dan heb 
ik eigenlijk ook de vraag van welke commerciele 

ruimte, wat gaat er in komen, hoe gaat het er 
komen, hoe gaat het aangetrokken worden, dat 
soort dingen, en dat vind ik heel belangrijk naar 

toekomst, dat je daar al aan denkt.”

(FG3_2)

“Kijk eens wat ze van het De Coninckplein gemaakt 
hebben! Dat is een droom als je er naar kijkt! Zo’n mooi 

plein. Dat is toch waar? De politie heeft toch zijn best 
gedaan? Eigenlijk moet je de politie bewonderen.”

(TST_22)

“Op het De Coninckplein staat er zo een 
onnozel te doen, zag hij een stukje glas op 
de grond liggen, steekt hij in mijn oog. Ik 

durf ’s avonds niet meer buiten gaan.”

(CMW_13)

“Daar zijn heel veel alcoholwinkels, 
nachtwinkels (4). Die moeten weg.”

(TOV_26)

“Mijn man heeft niet graag dat ik naar de bibliotheek ga, 
mag niet als het donker is. Want daar zijn geen goede 

mensen. Ik wil naar de bibliotheek maar ik kan niet omdat er 
geen goede mensen zijn. “

(TOV_26)
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Offerandestraat



“Ge moet eens zien in de Handelstraat en in de 
Offerandestraat hoeveel vuilbakken dat daar staan en je 
moet eens smorgens gaan zien wat daar allemaal ligt.”

(VR_30)

“De Offerandestraat is de beste straat. Ik koop er 
schoenen, kleren is moeilijker. Bij de Pakistanen zijn het 
geen mooie kleren. In de plaats zou een merkenwinkel 

mogen komen. Vier, vijf jaar geleden waren een 
merkenwinkels van Bikkembergs en Adidas bijvoorbeeld. 

En ze hebben die gewoon weg gedaan. En de Ken ook. 
Maar dat waren wel dan de goedkopere merken. Dat 

waren de laatste dan van in de goeie winkels. Ik wil ook 
wel een H&M, Zara en de Fans.”

(MP_9)

“Ik ga ook naar de Frangipannekes (1) in de 
Offerandestraat voor smoskes. De vorige 

eigenaar was wel beter. Maar je moet eerlijk zijn, 
het is er wat eentonig. Een broodjeszaak mag er 
nog komen. En een goei koffiebar en een pizzeria 

en een sushibar.”

(MP_9)

“Helemaal op t einde heb je dat Designcenter (2). Die 
winkel, vind je dat een meerwaarde in de straat? Je 

hebt daar een meubelwinkel.Met die stoelen. Die duren 
stoelen. Ik vind niet dat die hier past, er komt geen kat 

binnen.“

(MP_10)

“Ik vind dat die meubelwinkel hier wel past. Die 
is er al heel lang.Volgens mij is het gewoon een 

stockageplaats. Ik denk dat die daar komen leveren 
en dan naar een andere winkel brengen. Want er is 
nog ergens anders eenzelfde zaak, de Scoonwoon 

aan de Rooseveltplaats. Aan de overkant, het 
designcenter, daar ben ik nog nooit binnen geweest. 

Ik heb geen idee wat het is.”

(MP_10)

“Vroeger waren er vijf cinema’s hier hé. Twee in 
de Offerandestraat, dan een aan de zijkant van de 

Offerandestraat, en die zijn nu allemaal dicht.”

(MP_15)

“Mogen er woningen in de Offerandestraat? Ik zou 
zeggen: “neen” want dat moet een aaneenrijging zijn 
van winkels. Maar dan die straten waar je zo van die 

leegstaande panden hebt. In de Diepestraat is dat een 
ander probleem, omdat je daar kan zeggen dat er toch 
geen behoefte is aan andere winkels. Daar kunnen ze 

beter een woonhuis van maken. Maar misschien in 
bepaalde straten, bijvoorbeeld de Offerandestraat, is 
het volgens mij niet gewenst om op het gelijkvloers te 

wonen.”

(TH_10)

“Heel concreet is er een garage bij ons, in de Lange 
Winkelhaakstraat, die staat te koop. Dat is op het 

einde van de Offerandestraat (3). Ik zou voorstander 
zijn, het zou niet in mijn eigen belang zijn, dat de 

stad dat koopt en dat platgooit, en daar een park van 
maakt, want het pandje aan de achterkant daarvan, 

in de Van Schoonhovenstraat, daar staat ook een 
pandje te koop, en als we inderdaad zo'n ontpitting 

doen en zo'n doorsteek enzovoort, die mogelijkheden, 
die zijn er dan.”

(FG3_24)



Handelstraat



“Vroeger had de Handelstraat een zeer groot bovenlokaal 
publiek. Dat is fel verminderd maar nu willen ze daar terug 

naartoe met allerlei nieuwe projecten. Natuurlijk zou je kunnen 
zeggen dat ze buiten de stad moeten parkeren en met de tram 
komen, mij niet gelaten, maar het moet wel een geïntegreerd 

plan zijn. Want anders ben je niet krachtdadig.“

(FG3_17)

“Het is wel positief, dat de dienst werk en economie als zoveel 
hebben gedaan in de Handelstraat voor meer diversiteit. 
Vooral de exotische dingen. Natuurlijk een straat met 6 

groentenwinkels en 12 warme bakkers, dat is niet interessant. 
Je moet een diversiteit hebben aan aanbod.“

(FG3_19)

“Ik kom niet vaak winkelen in de Handelstraat. De marokkanen 
zijn niet goed. Alleen maar mannen. Er zijn ook veel te veel 

café’s. En als vrouw vind ik dat niet leuk, dan zitten ze allemaal 
te gapen naar u. Die hebben geen werk, die hebben niks te 

doen. Die zitten daar echt heel de tijd op hun luie kont.”

(MP_18)

“Dat vind ik zo’n probleem in de Handelstraat ook he. De bus 34 
die moet daar dus door hé. Die staat constant vast hé. Zelfs de 
politiewagens staan met momenten ferm in de file. Als je een 

aansluiting wilt hebben op de Italiëlei met een andere lijn moet 
je veel vroeger doorgaan wil je zeker zijn dat je ze hebt. Want 

gegarandeerd de 34 staat vast.” 

(CMW_17)

“Ik woon op de Rozemaai omwille van het groen. Ik heb hier 17 
jaar in de buurt gewoond. Maar ik kom hier wel winkelen in de 

Handelstraat. Je kan niet beter hebben van vlees en groenten. Voor 
de Lidl en Aldi ga ik natuurlijk bij mij in de buurt. De Handelstraat is 
niet bekend in Ekeren, die moeten daar niets van hebben. Ze denken 

dat ze er lastig zullen gevallen worden.“

(OH_6)

“De Handelstraat is de perfecte straat. Er is zoveel sfeer in de 
straat.Ik voel me er echt goed. Ik voel me er thuis . Het kan een 
typisch Marokkaans worden ofzo, gelijk wat ze nu hebben bij 
dingen, die Chinese straat hebben gedaan, die Chinese poort. 

Een Marokkaanse poort.”

 (SOS_10)

“Er moet een stoplicht in de Handelstraat. Altijd file, altijd. 
Zeker op zondag. Er moeten echt een aantal auto's weg. 
Autovrij zoals op de Meir is beter. Maar dan moet er wel 

een parking.” 

(SOS_15)

“In de Handelstraat is de openbare ruimte volledig fout. Als 
je in de straat bent word je al spontaan zenuwachtig. Overal 
wordt geparkeerd, continu auto’s die staan aan te schuiven. 

De openbare ruimte is daar niet aangenaam en daarom zou ik 
er al gewoon niet willen wonen. Ik kom daar niet graag in die 

openbare ruimte.”

(TW_14)

“Ik vind de Handelstraat gezellig om door te lopen, met 
al die kleine winkeltjes. De kinderen kijken hun ogen uit. 
Maar het is natuurlijk jammer dat er voortdurend een rij 
auto’s daar staan aan te schuiven.  Die gezellige drukte 

vind ik wel tof. “

(TW_14)



Van Kerckhovenstraat



“Kan je of wil je wonen in een winkelstraat? Mijn antwoord 
is neen voor de Handelstraat maar ik woon in de Van 

Kerckhovenstraat wat volgens mij ook een gemengde straat 
is. Dat stoort mij minder.“

(TW_13)

“Het probleem van vzw’s is dat ze enorm veel mensen van 
elders aantrekken. Ik weet niet van waar ze allemaal komen 
maar de camionetten die ’s avonds aankomen zijn best wel 
talrijk. Die om een uur of 11 12 terug verdwijnen. De vzw’s 

in de Van Kerckhovenstraat zijn er om bekend. Dat trekt 
gigantisch veel volk aan. Willen we die mensen in onze wijk 

hebben? want de wijk is niet gebouwd zoals de Meir die 2000 
mensen kan laten marcheren.”

(TW_16)

“Die vzw-zaken trekken problemen aan. Er komt heel veel 
volk op af. De buurt is al vrij dichtbevolkt. Ik wil niemand 
buitenhouden, maar er moet een evenwicht zijn. Als dat 

volkomt met vzw's zoals in de Van Kerckhovenstraat.”

(TW_16)

“In principe ben ik te vinden voor concentratie maar als je 
de Van Kerckhovenstraat nu ziet hoeveel café’s en vzw’s er 
al zijn. Dat kan niet meer zijn voor de directe omwonenden 

maar dat moet al bovenlokaal werken. Restaurants, 
eethuizen die daar bijkomen kan ook niet meer voor de 

buurt zijn. Op den duur wordt dat een bovenlokale trekker 
met de nodige overlast van parkeren en nachtlawaai. Het is 
inderdaad een concentratie maar het is ook erg eenzijdig: 

restaurants, vzw’s. Dat begint overlast te geven. “

(TH_4)

“Concentratie van handel lijkt me een logische stap, 
rekening houdend met de gevolgen van bovenlokale 
aantrekking waartegen de wijk niet opgewassen is. 

In de Van Kerkchovenstraat, ik vraag me af of dat ook 
één van de assen is die concentratie wilt bevorderen. 

Op de hele lengte van de Van Kerckhovestraat zal je 
inderdaad niet een concentratie hebben maar het 

smalle stuk aan de kerk is het wel.”

(TH_5)

“Ik denk dat concentratie werkt. In de Van Kerckhovenstraat 
zijn dat allemaal Turkse restaurants. 20 jaar geleden ging ik 

daar al een pita halen. Die zitten er nu nog altijd.  
Of die nog leefbaar zijn? 

Dat is juist het fantastische aan de wijk. Ik wil niet in 
Brasschaat gaan wonen waar geen dynamiek is.”

(TH_8)

“De oplossing van hoogbouw is geen oplossing want ze 
gooien vanalles van boven boef naar beneden. Neem nu 
die drie blokken in de Van Kerckhovenstraat. Hoe dikwijls 

dat die vanboven gewoon het eten naar beneden gooien.”

(VR_33)

“De kerk in de Van Kerckhovenstraat die mag weg.
Dan krijg je echt een mooi plein. Je kan de kerk ook 
een andere functie geven zoals een sporthal, een 

dancing of een hotel.”

(TOD_21)
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Zuster der Armenplein



“Wat door de meeste mensen niet gekend is, is het Zuster 
der Armenplein. Je hebt hier de Olijftak. Hier sociale 

huisvesting. En dan heb je hier een binnengebied maar 
dat is wel open en toegankelijk voor iedereen. Er is dus 

een klein speelpleintje en een petanquepleintje. Maar heel 
weinig mensen kennen dat blijkbaar. De ingang zit aan de 

Dambruggestraat.”

(VR_3)

“Aan het Zuster der Armenplein. Aan dat pleintje hé, 
waar die speeltuin staat, de kinderen moeten toch 

ergens spelen he. Ik heb er geen last van. Maar oudere 
mensen hebben er wel last van.“

(CMW_5)

“De blok waar ik woon daar is één gezin met een kindje, 
die wonen op de gelijkvloers. Per verdieping heb je 2 

appartementen, Maar sinds die ene buur weg is, is het 
er vree kalm. En mijn slaapkamer grenst aan het den 

hof. Maar in den hof, daar ga ik zeker niet naar toe want 
het is er een geroddel tot en met.  

En dat kan ik niet verdragen.Er is een persoon die denkt 
dat ze spreken over hem. Maar wat niet waar is. Hij 
hoort bijvoorbeeld spreken over Mohammed en dan 

komt hij naar mij: “heb je weer gesproken over ik?”. Ik 
zei dan: “je bent niet de enige Mohammed hé, ‘t Zijn hier 

allemaal Mohammeds.”

(CMW_14)

“Je hebt een binnentuin die heel groot is maar die 
’s avonds gesloten wordt. Om 19 - 20u worden 
de poortjes gesloten. En in de winter kan je wel 
zeggen ok. Maar in de zomer om 19u, dan is het 

tot 22 u licht hé.Dat was de redenering: hier komt 
een nieuw plein, met sociale woningen errond. 

En we willen er geen naalden of niks zien dus dat 
moet dicht. Wat toen logisch was maar misschien 
nu veel minder een probleem is. Allez, veel minder, 

vooral dan de prostitutie. Die is weg. Maar de 
drugspuiten dat blijft een probleem.” 

(TOD_7)

“Op het plein staat een klein speeltuintje, wat 
schommeltjes, zitgroen. Dat wordt veel gebruikt. Ik 
denk dat het er af en toe tot conflicten leidt tussen 
bewoners en de kinderen die er komen spelen van 

buitenaf. Maar er spelen ook altijd kinderen van de 
blok zelf. Dus dan is dat conflict minder groot.“

(TOD_7)

“Het dienstencentrum is nog wel openbaar. 
Je kan daar van op het plein niet in hé.  

Dus het is niet dat er sociale controle is van iets.  
Je hebt natuurlijk sociale controle van alle mensen die 

daar wonen want die kijken uit op dat plein hé.  
Strikt genomen heeft dat dienstencentrum een ruimere 

opdracht dan naar senioren toe.”

(TOD_7)

“Het Zuster der Armenplein. Ik weet niet of dat dat voor 
iedereen bekend is. Dat is één van de verborgen parels.  
Er is een binnentuin. Hier is het ocmw-dienstencentrum 

De Olijftak (1). Hier Dambruggestraat (2). Je kan hier 
onderdoor. Het wordt niet echt veel gebruikt.”

(TOD_7)
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Dambruggestraat



“Ik woon in de Dambruggestraat, dat zijn historische 
huizen en die zijn ook heel groot maar die zijn 

irrationeel opgedeeld en nu compleet verkrot. Ik ben 
niet tegen opdelen, maar ik vind dat daar wel controle 

op moet zijn. Je moet daar een vergunning voor 
hebben en de werken moeten juist worden uitgevoerd 

via een geregistreerde aannemer.”

(TW_9)

“Maar het probleem is dat die vzw, of die kapsalons, 
die worden zogezegd uitgebaat door 1 persoon en die 

delegeert. Die zet zijn mannekes er in. En die begint dan 
elders een nieuw kapsalon. Bijvoorbeeld in de Diepestraat-

Dambruggestraat (1) daar krioelt het van de kapsalons. 
Mijn kapper die zegt dat dat één iemand is die een 

gediplomeerd is en die een uitbatingsvergunning krijgt en 
die zet daar een aantal mannen in.“

(TW_17)

“Er was een leuk restaurantje in de 
Dambruggestraat: l’enfant terrible. 

Maar die zijn naar het centrum verhuisd. 
Ik weet niet waarom. Omdat ze het 

verkeerd soort cliënteel aantrokken?”

(TW_18)

“Ik denk dat we er niet te romantisch over 
moeten doen. Ik woon ook vlak bij de 

Dambruggestraat en Offerandestraat (2). Daar 
staat alles aan 3 en 5 euro. Dat kan gewoon 
niet leefbaar zijn. Daar kan je je lichten niet 

voor aansteken. Dan ga je niet zeggen dat die 
textiel gemaakt is met fair trade.“

(TH_9)

“Ik woon in een probleemstraat. Al 33 jaar woon ik in de Dambruggestraat. Ik heb mijn huis gekocht omdat 
ik het graag zag met een tuin. Zicht op de kerk vanachter. Ik heb renovatiewerken laten doen om mijn 

huis akoestisch helemaal te isoleren want dat was nodig. Ik heb Roma’s naast mij gehad. Ik heb Afrikanen 
naast mij gehad. De straat blijft een probleem. Vooral dat stukje vanaf de Offerandestraat (2) tot de Lange 

Beeldekenstraat (3). Het eerste stukje, dat weten jullie, dat is een winkelwandelstraat. Er komen veel 
panden leeg en die worden dan Afrikaanse winkels of coiffeurs. Dat maakt dat, vooral op zaterdag, er een 

verschrikkelijke opstopping is. De wagens parkeren op de stoep. De voetgangers moeten op de weg lopen. Er 
zijn ook kindjes die dan met hun bal aan het shotten zijn. Want er is nergens iets voorzien om iets met kindjes 

te doen. Dat is dan het probleem om zowel voor de veiligheid van zowel de kindjes als voor de voorbijgangers.”

(VR_13)

“Ik woon in de Dambruggestraat. In een huis, 
vlakbij het DCP. Je hebt daar de Hubo (5). Dat is het 

probleem. Daar staan vrachtwagens, iedere dag, 
heel de dag, er zijn geen vaste levertijden. Vroeger 
stonden ze tot tegen de deur, zodat we niet buiten 
konden. Nu hebben we paaltjes gekregen voor op 
het trottoir. Nu staan ze midden in de straat, dus 

dat is een opstopping, altijd. En er wordt heel veel 
geclaxoneerd. En ook klanten zetten zich slecht. De 

parkeergarage erboven wordt weinig gebruikt.” 

(CMW_16)

“Als je in de Dambruggestraat voorbij 
de voedselbank (4) rijdt, dan kan je daar 

bijna niet meer passeren.”

(OH_18)
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VI. 1. 2. 7. Conclusie
De lezing van het ruimtelijke landschap hangt nauw samen met het sociale landschap 
waardoor overlap onvermijdelijk is. De analyse van het ruimtelijke landschap is 
gestructureerd op basis van vijf thema’s, die een functionele lezing geven van 2060, 
aangevuld met een beschrijving van de ruimtelijke beleving van de wijk. Deze lezing maakt 
duidelijk wie gebruik maakt van welke functies, hoe men deze beoordeelt, maar ook 
wat de wensen en verwachtingen hieromtrent zijn. Daarnaast geeft men ook mogelijke 
oplossingen voor deze problemen. In de tabel op volgende pagina (p. 238) wordt deze 
functionele lezing samengevat volgens de belangrijkste aspecten, aangevuld met een 
voorbeeld. Per thema wordt tevens ook de meest voorname aanbeveling weergegeven die 
in het RUP kan opgenomen worden. 

1. Focusgroepsgesprekken ten opzichte van GIS-data

De  bespreking van ieder thema binnen de analyse van het ruimtelijke landschap startte 
met een samenvatting van de relevante GIS‑gegevens uit hoofdstuk V  (V. 2. 3. 3 “Ruimtelijke 
structuur”, p. 137). De data uit de focusgroepsgesprekken werd vervolgens hieraan getoetst. 
Afhankelijk van de functie was het mogelijk om de bespreking ervan te structureren volgens 
de vier gebruikersgroepen van de wijk. Dat was het geval wat betreft wonen, parkeren 
en gemeenschapsvoorzieningen, maar minder voor handel en groen. Omdat wonen per 
definitie tot de private levenssfeer behoort zijn de focusgroepsgesprekken erg waardevol 
gebleken om hierover inzicht te krijgen. GIS‑data toont dan wel dat er veel woningen 
van lage kwaliteit zijn, de gesprekken maken duidelijk wat deze lage kwaliteit precies 
betekent, zowel bouwfysisch als de impact die deze heeft op de bewoners, op de buren 
en op de wijk als geheel. Deze informatie is dan ook veel rijker dan de overeenkomstige 
GIS‑kaart die eerder algemeenheden toont. Het handelsapparaat wordt van buitenaf als 
een van de grote troeven van 2060 beschouwd. Ook de GIS‑kaarten tonen een veelheid 
aan handelsfuncties. De focusgroepsgesprekken nuanceren dit beeld. Ten eerste maakt 
men een duidelijk onderscheid tussen handel in winkelstraten en handel in woonstraten. 
Terwijl bezoekers het uitgebreide winkelaanbod appreciëren, klagen de bewuste 
bewoners bijvoorbeeld over het monotone aanbod. Daarnaast vindt men dat handel in de 
woonstraten teveel overlast genereert en daarom moet ingeperkt worden. Omdat er altijd 
winkels open zijn (24/24, 7/7), komt de wijk nooit tot rust. Een locatiebeleid voor handel is 
dan ook wenselijk. 

2. De invloed van densiteit en diversiteit op het voorzieningenaanbod

De focusgroepsgesprekken maakten de gevolgen duidelijk die de diverse bevolking in 2060 
heeft op het voorzieningenaanbod. Door de diversiteit aan ALA’s zijn de behoeften naar 
voorzieningen erg divers. De bewuste bewoners willen bijvoorbeeld vooral voorzieningen 
op maat van tweeverdieners zoals goede scholen en kinderkribbes, omdat ze vaststellen 
dat jonge gezinnen al te vaak terug wegtrekken uit de wijk. De onvrijwillige bewoners en 
de bezoekers doen dan weer vooral beroep op de sociale diensten in de wijk. Volgens GIS‑
analyse werken veel van deze voorzieningen op lokaal niveau waardoor er bij de berekening 
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geen rekening wordt gehouden met de extra claims die de bezoekers hierop leggen. 
Daardoor is er een onderschatting van de gevraagde capaciteit voor deze voorzieningen. 
Een ander voorbeeld waarop de diversiteit een extra druk legt op het voorzieningenaanbod 
is de hoeveelheid aan moskeeën in de wijk. Volgens de normering zijn er teveel. Echter 
wordt uit de gesprekken duidelijk dat iedere cultuur en iedere taal, een eigen moskee 
behoeft waardoor er eerder een onder aanbod lijkt te zijn aan deze gebedshuizen. 
Daarenboven vinden de andere wijkgebruikers de aanwezigheid van moskeeën geen 
probleem. 

Eenzelfde mismatch tussen GIS‑data en –analyse enerzijds en de reële behoeften anderzijds 
komt terug bij de bespreking van het gebruik van de publieke open ruimte en het groen. In 
het sociale landschap ben ik hier ook al op ingegaan. Omwille van de overlast op bepaalde 
pleinen, gebruikt niet iedereen het pleintje dat het dichtst bij zijn woning is gelegen. Zo 
blijkt dat de collectieve tuinen van de sociale huisvestingscomplexen slechts door een 
selecte groep wordt gebruikt. De overige bewoners vinden het onaangename en/of 
onveilige plekken en blijven er liever uit weg. 

Uit de analyse van het ruimtelijke landschap blijken de focusgroepsgesprekken minstens 
even belangrijke en waardevolle kennis op te leveren dan deze uit de GIS‑analyse, die 
geen rekening houdt (kan houden) met de lokale complexiteit van een wijk. Op basis 
daarvan zou ik durven stellen dat veel planologische en stedenbouwkundige normen (zoals 
voorzieningenaanbod, groennormen, …) hun basis verliezen in sociaal diverse wijken. 

3. Ruimtelijke beleving

Tot slot geven de focusgroepsgesprekken ook inzicht in de ruimtelijke beleving van de 
wijk. Daarbij wordt duidelijk dat omwille van de overlast, versterkt door de diversiteit, 
en de hoge densiteit, velen van mening zijn dat de wijk vol is. Door de bespreking van 
verschillende plaatsen, gebouwen en stadsvernieuwingsprojecten wordt eveneens een 
beeld gegeven van hoe men deze plekken ervaart. De compilaties van de verschillende 
plekken die zijn gemaakt in de analyse, tonen de verscheidenheid aan gezichtspunten en 
focuspunten die over één plein, straat of gebouw geuit worden.
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Tabel 13. Samenvattende tabel van het ruimtelijke landschap

DE PRIMAIRE KOOPSECTOR: 
NOOD AAN BESCHERMING VAN 
WAARDEVOLLE TYPOLOGIEËN
negatieve gevolgen van opsplitsen van 
huizen

HET RAUWE WONEN IN DE 
RESIDUELE HUURSECTOR
onderaanbod aan woningen maakt 
huren duur en niet-kwalitatief

SOCIALE WONINGEN
gevoel van “geplaatst” te zijn

IEDERE HANDELSSTRAAT ZIJN 
EIGENHEID
handelstraat: voor- én tegenstanders 

DE DRUK VAN VERSPREIDE 
HANDEL OP DE WOONKWALITEIT
handel verdringt het wonen en verlaagt 
de woonkwaliteit

24/24, 7/7
nooit rust in de wijk door willekeurige 
openingsuren

TEVEEL EENHEIDSWORST
overaanbod aan doe-het-zelfzaken en 
bakkers verzwakt handelsapparaat en 
verlaagt beeldkwaliteit

HANDELSFUNCTIES AFSTEMMEN 
OP HET STRAATPROFIEL
meubelwinkels enkel langs goed 
ontsloten randen van 2060 toelaten

VZW-CAFÉ’S
verdachte functie door gesloten karakter

NOOD AAN EEN BREED 
VOORZIENINGENAANBOD
hyperdiverse bevolking heeft 
uiteenlopende behoeften

BOVENLOKALE 
AANTREKKINGSKRACHT VAN 
VOORZIENINGEN VERHOOGT DE 
VRAAGT
ex-wijkbewoners blijven wijk bezoeken 
omwille van gespecialiseerd aanbod

GEBEDSHUIZEN: HEEL VEEL 
MAAR NIET TE VEEL
iedere gemeenschap heeft nood aan 
eigen moskee

PUBLIEKE RUIMTE ALS 
VERLENGDE VAN DE PRIVATE 
RUIMTE
behoefte aan pottentuin, BBQ, ... in 
publieke ruimte

MEER GROEN IN DE WIJK
kijkgroen versus gebruiksgroen

COLLECTIEVE BUITENRUIMTE 
VAN SOCIALE 
HUISVESTINGSPROJECTEN ALS 
MISLEIDENDE GROENE OASE
binnengebieden geclaimd door 
overlastgroepen

STEGEN ALS KWALITATIEF 
GEBRUIKS- EN KIJKGROEN
veilige speelplek voor kinderen

DIVERSITEIT IN 
AANTREKKINGSKRACHT VAN 
PLEINEN
niet alle pleinen worden even graag 
bezocht door omwonenden

BEWONERSPARKEREN IN 
BOUWBLOKKEN
parkeren in magazijnen vs meer open 
ruimte in bouwblokken

BEZOEKERSPARKEREN 
VERMINDEREN
parkeergenererende handelszaken 
weren uit gebied

2060 IS VOL
te veel, te divers, te dicht

SCHAARSTE AAN OPEN RUIMTE 
LOKT CLAIMGEDRAG UIT
seniorenpleintje, skatepleintje, 
peutertuin,...

BEELDBEPALENDE PLAATSEN EN 
GEBOUWEN
Sint-Jansplein, Van Kerckhovenstraat, 
Stuivenbergziekenhuis, ...

WAARDERING  VAN 
STADSVERNIEUWINGS-
PROJECTEN
AG VESPA-woningen als succes

HET RUIMTELIJKE    LANDSCHAP

5. PARKEREN2. HANDEL 6. RUIMTELIJKE BELEVING VAN 
DE WIJK

3. GEMEENSCHAPS-
VOORZIENINGEN

1. WONEN 4. PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

VERBOD OPDELEN VAN 
WONINGEN

NOOD AAN OVERAANBOD 
VOORZIENINGEN

STIMULEREN INPANDIG 
PARKEREN

LOCATIEBELEID VOOR HANDEL MEER, MEER, MEER INZETTEN OP ONTPITTEN
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DE PRIMAIRE KOOPSECTOR: 
NOOD AAN BESCHERMING VAN 
WAARDEVOLLE TYPOLOGIEËN
negatieve gevolgen van opsplitsen van 
huizen

HET RAUWE WONEN IN DE 
RESIDUELE HUURSECTOR
onderaanbod aan woningen maakt 
huren duur en niet-kwalitatief

SOCIALE WONINGEN
gevoel van “geplaatst” te zijn

IEDERE HANDELSSTRAAT ZIJN 
EIGENHEID
handelstraat: voor- én tegenstanders 

DE DRUK VAN VERSPREIDE 
HANDEL OP DE WOONKWALITEIT
handel verdringt het wonen en verlaagt 
de woonkwaliteit

24/24, 7/7
nooit rust in de wijk door willekeurige 
openingsuren

TEVEEL EENHEIDSWORST
overaanbod aan doe-het-zelfzaken en 
bakkers verzwakt handelsapparaat en 
verlaagt beeldkwaliteit

HANDELSFUNCTIES AFSTEMMEN 
OP HET STRAATPROFIEL
meubelwinkels enkel langs goed 
ontsloten randen van 2060 toelaten

VZW-CAFÉ’S
verdachte functie door gesloten karakter

NOOD AAN EEN BREED 
VOORZIENINGENAANBOD
hyperdiverse bevolking heeft 
uiteenlopende behoeften

BOVENLOKALE 
AANTREKKINGSKRACHT VAN 
VOORZIENINGEN VERHOOGT DE 
VRAAGT
ex-wijkbewoners blijven wijk bezoeken 
omwille van gespecialiseerd aanbod

GEBEDSHUIZEN: HEEL VEEL 
MAAR NIET TE VEEL
iedere gemeenschap heeft nood aan 
eigen moskee

PUBLIEKE RUIMTE ALS 
VERLENGDE VAN DE PRIVATE 
RUIMTE
behoefte aan pottentuin, BBQ, ... in 
publieke ruimte

MEER GROEN IN DE WIJK
kijkgroen versus gebruiksgroen

COLLECTIEVE BUITENRUIMTE 
VAN SOCIALE 
HUISVESTINGSPROJECTEN ALS 
MISLEIDENDE GROENE OASE
binnengebieden geclaimd door 
overlastgroepen

STEGEN ALS KWALITATIEF 
GEBRUIKS- EN KIJKGROEN
veilige speelplek voor kinderen

DIVERSITEIT IN 
AANTREKKINGSKRACHT VAN 
PLEINEN
niet alle pleinen worden even graag 
bezocht door omwonenden

BEWONERSPARKEREN IN 
BOUWBLOKKEN
parkeren in magazijnen vs meer open 
ruimte in bouwblokken

BEZOEKERSPARKEREN 
VERMINDEREN
parkeergenererende handelszaken 
weren uit gebied

2060 IS VOL
te veel, te divers, te dicht

SCHAARSTE AAN OPEN RUIMTE 
LOKT CLAIMGEDRAG UIT
seniorenpleintje, skatepleintje, 
peutertuin,...

BEELDBEPALENDE PLAATSEN EN 
GEBOUWEN
Sint-Jansplein, Van Kerckhovenstraat, 
Stuivenbergziekenhuis, ...

WAARDERING  VAN 
STADSVERNIEUWINGS-
PROJECTEN
AG VESPA-woningen als succes

HET RUIMTELIJKE    LANDSCHAP

5. PARKEREN2. HANDEL 6. RUIMTELIJKE BELEVING VAN 
DE WIJK

3. GEMEENSCHAPS-
VOORZIENINGEN

1. WONEN 4. PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

VERBOD OPDELEN VAN 
WONINGEN

NOOD AAN OVERAANBOD 
VOORZIENINGEN

STIMULEREN INPANDIG 
PARKEREN

LOCATIEBELEID VOOR HANDEL MEER, MEER, MEER INZETTEN OP ONTPITTEN
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Figuur 5. Woordenwolk op basis van de mee
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st vernoemde woorden tijdens de focusgroepsgesprekken
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VI. 2. Focusgroepen getoetst aan de zeven eigenschappen 
van lokale kennis
In dit hoofdstuk zal ik de kennis uit de focusgroepsgesprekken toetsen aan de zeven 
eigenschappen van lokale kennis die ik heb onderscheiden in het theoretische luik: 
plaatselijke kennis, relationele kennis, plaatsoverstijgende kennis, dynamische kennis, 
holistische kennis, alomtegenwoordige kennis en anekdotische kennis. Ik ga hierbij na of 
deze eigenschappen ook in de focusgroepsgesprekken terug te vinden zijn en, indien zo, 
of er nog bijkomende (sub)karakteristieken onderscheiden kunnen worden. Voor iedere 
eigenschap herhaal ik eerst nogmaals kort wat deze betekent. 

VI. 2. 1. Plaatselijke kennis

Deze eerste eigenschap van lokale kennis is ook de meest kenmerkende ervan. Plaatselijke 
kennis verwijst naar het geografisch gelokaliseerde karakter van lokale kennis: ze ontstaat 
vanuit en in de plek. Ze wordt afgeleid vanuit de directe ervaringen van en over de plaats. 
Bij de toetsing van deze eigenschap aan de case ga ik na over welke plaatsspecifieke 
aspecten de focusgroepen hebben bijgedragen aan het ontwerp.

Uiteraard dat de lokale kennis uit de focusgroepen veel plaatselijke kennis opleverde. 
Het focsusgroepsgesprek‑design is volledig opgebouwd in functie van het vergaren van 
ruimtelijke kennis over de wijk. Vanuit de analyse van deze gesprekken kan plaatselijke 
kennis opgedeeld worden in vier subcategorieën: concrete plaatsen en typische plaatsen, 
plaatselijke thema’s, plaatselijke tijd en locals.

VI. 2. 1. 1. Plaatsen: concrete plaatsen en typische plaatsen
Zoals in paragraaf 3 “Beeldbepalende plaatsen en gebouwen”, p. 214 reeds aangegeven, 
spreekt men op twee manieren over plaatsen. Enerzijds gaat het over concrete plaatsen 
in de wijk, anderzijds over eerder typische plaatsen. Concrete plaatsen zijn plekken in de 
wijk die men kan aanduiden. In de eerste plaats gaat het hierbij over hun eigen adres in de 
wijk. Dit is de woning waarin ze wonen, gekoppeld aan hun straat. Waardevol hieraan is dat 
deze kennis inkijk geeft op een heel specifieke, privatieve locatie. Daarnaast heeft men het 
ook over adressen in de wijk die men deelt. Meestal gaat het dan over gebouwen, straten 
en pleinen die een belang vormen op wijkniveau en functioneren als oriëntatiepunten. 
Oriëntatiepunten kunnen hierbij begrepen worden als ruimtelijke oriëntatiepunten 
(bakens, plekken met een hoge beeldwaarde) of als oriëntatiepunten/adressen in het 
dagelijkse wijkleven. Dit zijn de plaatsen die men regelmatig gebuikt. Concrete plaatsen 
gebruikt men tot slot ook als best practice. Het zijn plaatsen uit de wijk die men gebruikt als 
voorbeeldoplossing voor een andere plek. Deze voorbeelden zijn erg divers. Het zijn oude 
en recente projecten, particuliere of overheidsprojecten, grote en kleine projecten.
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De typische plaatsen in de wijk zijn typologische ruimten die in de wijk voorkomen, zoals 
sociale woningbouwprojecten en hun collectieve buitenruimten, vzw‑cafés, doe‑het‑
zelfzaken, winkels in woonstraten. Men gebruikt deze typologische ruimten wanneer 
deze een bepaald gemeenschappelijk probleem of kwaliteit hebben, verbonden aan 
zo’n typische plaats. Het probleem van de vzw‑cafés bijvoorbeeld is generiek: weinig 
toegankelijk, gedomineerd door mannen, onduidelijk, …

VI. 2. 1. 2. Plaatselijk thema’s
Een andere subcategorie van de plaatsspecifieke eigenschap van lokale kennis gaat over 
de plaatselijke thema’s die leven in de wijk. De gesprekken maken duidelijk aan welke 
thema’s men waarde hecht en prioritair vindt. In deze case gaat het vooral over de thema’s 
wonen, handel, groene, publieke ruimte en overlast. Andere thema’s kwamen volledig 
niet of slechts sporadisch aan bod, zoals bijvoorbeeld werken (handel buiten beschouwing 
gelaten), toerisme, erfgoed, … Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat deze onderwerpen 
weinig relevant zijn voor de wijk of dat men er niet om bekommerd is. Het feit dat deze niet 
ter sprake komen, is op zich ook interessant als lokale kennis. Het is daarom belangrijk om 
ook aandachtig te zijn voor de onderwerpen waar men niet over spreekt.

VI. 2. 1. 3. Plaatselijke	tijd
De focusgroepsgesprekken gaan voornamelijk over het hier en nu. Uit de gesprekken 
blijkt dat het moeilijk is om kennis te verkrijgen over hoe de wijk zou moeten zijn, los van 
hoe de wijk is. Het bepalen van wensen en behoeften vertrekt vanuit de problemen die 
zich nu stellen en opgelost moeten worden. Het is belangrijk om zich bewust te zijn van 
dit kenmerk aangezien de lokale kennis die wordt verzameld, gecontextualiseerd moet 
worden in functie van de plaatselijke tijd. Gesprekken tijdens de zomer zullen mogelijk 
andere kennis opleveren dan tijdens de winter maar ook een bepaalde gebeurtenis kan 
de lokale kennis beïnvloeden. Deze focusgroepsgesprekken gingen door in een rustige 
periode, zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Mocht bijvoorbeeld, net voor het 
gesprek, bekend zijn geraakt dat het Stuivenbergziekenhuis zou afgebroken worden, 
dan is het denkbaar dat dit het gesprek in meer of mindere mate zal beïnvloeden en het 
erfgoedthema er wel op aan bod komt. 

VI. 2. 1. 4. Locals
Plaatselijke kennis gaat ook over de locals, de gebruikers van de wijk. In het sociale 
landschap ben ik hier reeds zeer uitvoerig op ingegaan. De focusgroepen maken het 
mogelijk om de gebruikers in te delen in plaatselijke groepen. Ik heb er vier onderscheiden: 
de bewuste bewoners, de onvrijwillige bewoners, de jonge 2060’ers en de bezoekers. Deze 
categorisering hielp me om zowel het sociale landschap als het ruimtelijke landschap te 
structureren. Inzicht krijgen in het gedrag en de perceptie van de locals over hun wijk en 
over de andere gebruikers levert een belangrijke meerwaarde op om de wijk te begrijpen, 
zoals ze is en functioneert. 
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VI. 2. 2. Relationele	kennis

Lokale kennis is een complex gegeven van alle soorten inzichten, emoties, ervaringen, 
kennis uit het verleden, die via relaties en contact tussen mensen constant beïnvloed 
wordt. Lokale kennis is dan ook niet homogeen. Dat wil zeggen dat mensen over bepaalde 
dingen meer of andere dingen weten dan anderen. Deze heterogeniteit is onlosmakelijk 
gerelateerd met de cultuur, interesse, geslacht, leeftijd, opleiding, waarden en normen 
van de individuen en het netwerk waartoe ze behoren. Gezien de complexiteit van deze 
netwerken binnen de diverse samenleving is te verwachten dat ook de lokale kennis erg 
complex en gefragmenteerd zal zijn. Het is dan ook belangrijk om oog te hebben voor de 
verschillende netwerken en profielen die aanwezig zijn. 

De analyse van het sociale landschap startte ik met de indeling van de deelnemers van de 
focusgroepsgesprekken in vier categorieën. Deze categorisering baseerde zich voornamelijk 
vanuit hun woonsituatie en ‑plaats. Het hielp structuur te brengen in de analyse maar 
deze categorieën konden niet altijd gebruikt worden, wat een logisch gevolg is van 
hyperdiversiteit. Afhankelijk van het thema of de plaats waarover gesproken werd, leek 
een andere groepsindeling meer zinvol te zijn. Als gevolg van het relationele karakter van 
lokale kennis kan er sprake zijn van verspreide kennis, parallelle kennis en/of conflicterende 
kennis.

VI. 2. 2. 1. Verspreide kennis
Het relationele karakter van lokale kennis komt duidelijk aan bod tijdens de 
focusgroepsgesprekken. Afhankelijk van de achtergrond (socio‑economisch, cultureel, 
geslacht, leeftijd,…) van de deelnemers, gebruiken ze de wijk op een specifieke manier en 
percipiëren ze deze ook anders. Vanuit dit verschil in gedrag en perceptie is hun kennis over 
de wijk divers. Zo weten de bewuste bewoners meer over de stadsontwikkelingsprojecten 
uit het verleden en in de toekomst en merken ze de effecten ervan op voor de omgeving, 
terwijl de onvrijwillige bewoners een duidelijk beeld hebben over het functioneren van 
de binnenpleinen langs de sociale huisvestingsblokken. De perceptie en kennis van één 
specifieke ruimte kan ook verschillend zijn. Dat kan contrasterende dan wel parallelle 
kennis opleveren. 

VI. 2. 2. 2. Contrasterende kennis
Omdat lokale kennis persoonlijk en relationeel is, kan deze sterk contrasterend of zelfs 
conflicterend zijn met de kennis van anderen. Het voorbeeld over de Handelstraat in 
de analyse toonde dat reeds (zie: 1 “Iedere handelsstraat zijn eigenheid”, p. 197). Andere 
contrasterende inzichten gingen voornamelijk over het thema wonen, meer specifiek: het 
al dan niet opdelen van woningen, en de rol van het openbaar groen. 

Deze contrasterende kennis vormt echter geen probleem voor de methodiek van 
focusgroepsgesprekken op zich omdat deze techniek immers niet tot doel heeft om 
consensus na te streven. Contrasterende of conflicterende meningen zijn voor de 
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ontwerper daarenboven interessant om zo de voor‑ en nadelen, de positieve en negatieve 
aspecten van bepaalde plaatsen en thema’s te kennen en daarmee de uiteindelijke keuze 
sterker te onderbouwen.

De waardering van de Handelstraat is een duidelijk voorbeeld van conflicterende kennis. 
Ze wordt zowel als een erg aantrekkelijke winkelstraat omschreven als net omgekeerd, een 
gevaarlijk, te vermijden plaats. De motieven om dit positief dan wel negatief te beoordelen 
kunnen op zich ook nog eens sterk uiteenlopend zijn. Daarmee kom ik tot het volgende 
subkenmerk van relationele kennis, met name parallelle kennis.

VI. 2. 2. 3. Parallelle kennis
Een plaats wordt vanuit een eigen, specifieke begrippenkader ervaren en gewaardeerd. 
Afhankelijk van hun achtergrond hechten mensen daarom aan bepaalde zaken meer 
of minder aandacht, waardoor er over eenzelfde plaats verschillende lokale kennis kan 
bestaan. De Handelstraat kan hierbij opnieuw als voorbeeld genomen worden. Diegenen 
die het een aangename winkelstraat vinden, baseren zich daarvoor op verschillende 
redenen. De Marokkaanse jongens zijn fier op deze straat omwille van de Marokkaanse 
sfeer die ze uitademt. Marokkaanse mannen waarderen er vooral de vzw‑cafés omdat 
deze belangrijke ontmoetingsplekken vormen. Een AG VESPA‑bewoonster vindt dat er een 
gezellige drukte heerst omwille van het multiculturele karakter ervan. Een bewoonster uit 
Rozemaai vindt het een aantrekkelijk straat omwille van de goedkope producten die men er 
kan kopen,... Al deze parallelle vormen van kennis over één ruimte zijn elk nuttig en vormen 
samen een mooi beeld over deze straat. 

Deze bespreking van het relationele karakter van lokale kennis benadrukt dat kennis sterk 
gekleurd wordt door de achtergrond en de cultuur waar men toe behoort. Daarom mag 
lokale kennis niet behandeld worden als louter technische informatie, omwille van het 
risico dat wat gezegd wordt, verkeerd geïnterpreteerd wordt. Wat men zegt is dus niet 
voldoende. Ook wie het zegt en waarom men dat zegt, is belangrijk. Focusgroepen geven 
hierin inzicht.

VI. 2. 3. Plaatsoverstijgende	kennis

Lokale kennis gaat dan wel over een specifieke plaats maar ze is niet één op één verbonden 
met de plaats. In de diverse samenleving en een geglobaliseerde, sterk verbonden wereld 
worden inzichten en standpunten vanuit de hele wereld samengebracht naar een toevallige 
plaats (Gupta and Ferguson, 1992). Mensen komen vanuit andere plaatsen met elk hun eigen 
geschiedenis, ervaringen, verhalen en kennis. Kennis uit andere plaatsen wordt tegenover 
de referentieplek gezet, wat de kennis over die specifieke plaats beïnvloedt en verder 
opbouwt. Omwille van de diverse samenleving in 2060, gekenmerkt door een groot aantal 
verhuisbewegingen en met een bovenlokale aantrekkingskracht, kan vermoed worden dat 
dit kenmerk aan de orde is. 
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Een ander aspect van plaatsoverstijgende kennis gaat over de inbedding die de wijk 
heeft in het grotere netwerk van de stad, de regio en de wereld. Verwacht kan worden 
dat een aankomstwijk als 2060 meer relaties heeft met een berbergemeenschap 
in het Atlasgebergte dan met de bewoners uit de wijk Zurenborg in Antwerpen. De 
focusgroepsgesprekken zouden meer duidelijkheid moeten geven of de eigenheid van deze 
wijk meer, dan wel minder bepaald wordt door haar verbindingen met andere plekken, 
nabij of veraf. 

VI. 2. 3. 1. Kennis over het netwerk 
De focusgroepsgesprekken geven geen inzicht op welke manier de wijk 2060 past binnen 
een internationaal netwerk. Omwille van de grote diversiteit aan nationaliteiten kan 
vermoed worden dat er sterke linken zijn tussen de wijk en andere plaatsen in de wereld, 
doch ze komen niet ter sprake. Een mogelijke reden hiervoor zou kunnen zijn dat er 
hierover geen specifieke vragen zijn gesteld en er daarom geen aanleiding is om er over te 
praten. 

Netwerken met andere wijken in Antwerpen en de rand worden wel via de gesprekken 
zichtbaar, wat het belang en de rol van de wijk op bovenlokale schaal duidelijk maakt. Het 
gaat hierbij voornamelijk over het specifieke voorzieningenaanbod dat terug te vinden is in 
de wijk. Uit de wijk verhuizen, beschouwt men als een sociale stijging, maar de bezoekers 
van de wijk leren dat de wijk na hun vertrekt een belangrijke functie blijft hebben en dat 
omwille van dit voorzieningenaanbod. 

De bewoners maken dan weer duidelijk dat de wijk zeker niet zelfvoorzienend is voor hen. 
Ieder bezoekt vanuit zijn eigen specifieke behoeften, plaatsen buiten de wijk op. 

VI. 2. 3. 2. Importeren	van	kennis	via	referentieprojecten	en	benchmark	
Een andere vorm van plaatsoverstijgende kennis is de kennis die mensen meebrengen 
vanuit andere wijken, steden, disciplines… en waarvan men vindt dat die kennis een 
meerwaarde kan betekenen voor de betreffende wijk. Men verwijst niet naar pleinen 
of gebouwen uit andere wijken of steden die als goede voorbeelden voor 2060 zouden 
kunnen dienen. Verwijzingen naar interessante beleidsacties uit andere steden gebeurt 
verschillende keren door de bewuste bewoners. Een vrouw die werkzaam is bij de dienst 
openbaar domein van de stad Gent maakt bijvoorbeeld de vergelijking met het gevoerde 
Gentse beleid en is van mening dat gelijkaardige maatregelen ook zouden kunnen werken 
in 2060. Dit soort verwijzingen en vergelijkingen kan een inventaris van interessante 
referentieprojecten opleveren of kunnen beschouwd worden als een eerste (bescheiden) 
aanzet tot benchmark. Ze verruimen de blik en doen nieuwe inzichten ontstaan.
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VI. 2. 3. 3. Misplaatste kennis
Een gevaar dat plaatsoverstijgende kennis met zich meebrengt, is wanneer 
contextspecifieke kennis vanuit een andere plaats wordt geprojecteerd op de wijk zonder 
dat dit enige relevantie heeft. De kennis is juist maar de plaats is fout. Deze mis-plaatste 
kennis is enkele keren voorgekomen bij de focusgroepsgesprekken. Een voorbeeld hiervan 
komt uit het focusgroepsgesprek met de leerlingen van de Marco Polo school. Eén van de 
leerlingen woont in Bornem en wanneer haar wordt gevraagd wat zij denkt dat de wijk 
nodig heeft, zegt ze: “een ziekenhuis” (MP_14). Dat is opmerkelijk gezien de aanwezigheid 
van het Stuivenbergziekenhuis in de wijk. Nadien blijkt dat dit een behoefte is uit de 
gemeente waar zij woont. Door de reacties van andere leerlingen op haar suggestie, wordt 
deze onterechte kennis rechtgezet. Dat behoort trouwens tot een van de voordelen van 
focusgroepen. 

VI. 2. 4. Dynamische kennis

Lokale kennis zou net zoals elk sociaal systeem, dynamisch en evolutief zijn. Het 
actualiseert zich en past zich aan, aan wijzigende omstandigheden. Bij de theoretische 
beschrijving van deze eigenschap werd ze ook omschreven als een live tradition. Traditie 
verwijst daarbij naar het ingebed zijn in sociale relaties, waarbij kennis niet volledig nieuw 
wordt uitgevonden maar verder bouwt op reeds bestaande kennis. Live verwijst dan 
weer naar het dynamische karakter ervan, waarbij de kennis zich aanpast aan nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen. Omdat lokale kennis gebruikt wordt in het alledaagse 
leven kan het ook de correctheid en relevantie ervan toetsten met de realiteit, om er zich 
onmiddellijk of gaandeweg aan aan te passen. Lokale kennis die haar actualiteitswaarde 
heeft verloren zal verdwijnen. Uit de analyse kunnen verschillende vormen van dynamische 
kennis onderscheiden worden.

VI. 2. 4. 1. Doorleefde kennis: Leren uit het verleden
Mensen die langer in de buurt wonen, hebben deze doorheen de jaren zien wijzigen. 
Ze vertellen over hoe bepaalde plaatsen er vroeger uitzagen en functioneerden, welke 
functies er waren en hoe deze doorheen de tijd zijn gewijzigd of behouden gebleven. Door 
een vergelijking te maken tussen vroeger en nu, kan een nieuw perspectief ontstaan op een 
actuele problematiek. 

De bewuste bewoners vinden bijvoorbeeld niet dat de wijk er socio‑economisch op 
achteruit is gegaan. Bepaalde, typische activiteiten zijn er volgens hen al altijd geweest 
maar hebben wel doorheen de tijd, door de toename aan verschillende nationaliteiten, 
een andere invulling gekregen. Een man die al verschillende decennia in een zijstraat 
van het Sint‑Jansplein woont, brengt een gedetailleerde analyse van het actuele 
voorzieningenaanbod op het plein en vergelijkt het met vroeger. “De vzw‑cafés van nu, 
zijn de herbergen van toen”, stelt hij (FG3_20). De impact en perceptie ervan voor de 
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omgeving vindt hij vergelijkbaar, wat van het Sint‑Jansplein een stabiel plein maakt. Een 
grote wijziging in de wijk is de toegenomen druk van de handel op de woonkwaliteit. 
Deze overlast heeft volgens de deelnemers voornamelijk te maken met de komst van 
nachtwinkels en de lange openingsuren van etnische dagwinkels, die ook op zon‑ en 
feestdagen. Dat zorgt ervoor dat de wijk nooit nog rust kent. 

VI. 2. 4. 2. Lokale kennis als beleidsgeheugen
De focusgroepsgesprekken toonden ook een ander soort van doorleefde kennis. Deze 
gaat over de beleidsplannen, ‑ingrepen en –beloften die door de jaren heen in het gebied 
zijn gemaakt en vervolgens verlaten. De bewuste bewoners, vaak ook georganiseerd in 
burgerbewegingen,volgen het stedelijk beleid over hun wijk op de voet. Ze lijken soms 
beter op de hoogte te zijn van beleidsafspraken en ‑beslissingen uit het verleden dan het 
beleid en haar administratie zelf. Doorheen de tijd zijn immers verschillende planners, 
ambtenaren en beleidsmensen actief geweest in het gebied waardoor er geen continuïteit 
was en daardoor kennis verloren ging. Maar deze kennis blijken de bewuste bewoners 
wel nog te bezitten. Dat maakt van hen het (beleids)geheugen van de wijk. Bepaalde 
beleidsbeslissingen en –visies die vergeten of ondergesneeuwd zijn, halen zij opnieuw aan 
en zetten ze terug op de agenda. Daarnaast hebben de deelnemers door hun doorleefde 
kennis inzicht verworven in welke beleidsacties er al dan niet werken in de wijk. 

VI. 2. 4. 3. Mythes, sages en verouderde kennis
Een ander kenmerk van dynamische kennis die aan bod kwam, is dat blijkbaar niet alle 
kennis even systematisch wordt geactualiseerd, wat verouderde kennis oplevert. Zo 
bestond een tiental jaar geleden het plan om het Stuivenbergziekenhuis om te vormen tot 
een forensisch psychiatrisch centrum. Dit is een gesloten instelling voor geïnterneerden. 
Uiteindelijk is dit centrum op een andere locatie in Antwerpen terecht gekomen. Uit de 
gesprekken wordt duidelijk dat niet iedereen van deze gewijzigde plannen op de hoogte 
is en gaat men er nog steeds van uit dat dit op de Stuivenbergsite zal gebouwd worden, 
wat mogelijke andere potenties teniet doet. Deze misvatting moest in de verschillende 
focusgroepen gecorrigeerd worden door de moderator.

Een foute voorkennis of bepaalde mythes over de wijk, kunnen foute, nieuwe inzichten 
opleveren. Dit vraagt grote waakzaamheid en een constante, kritische houding van 
de moderator en de ontwerper op de aangebrachte lokale kennis. Maar ook andere 
focusgroepsleden kunnen helpen bij het rechtzetten van zulke fouten, wat ook besproken is 
bij misplaatste kennis.
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VI.	2.	5.	Holistische	kennis

Lokale kennis vertrekt vanuit het alledaagse leven en is opgebouwd vanuit een oneindig 
aantal parameters waardoor deze kennis contextueel en complex is. Dit holistische karakter 
van lokale kennis wordt wel vaker gebruikt om lokale kennis tegenover experten kennis te 
stellen, die een situatie bestudeert vanuit een bepaald zichtpunt en expertise, maar ook 
tegenover GIS‑data, die slechts met een beperkte set van parameters rekening houdt.

VI.	2.	5.	1.	Haalbaarheidheidstoets
Door de gespecialiseerde en gefocuste blik van de planner en het gemis aan soms concrete, 
situationele randvoorwaarden, zijn niet alle voorgestelde regels en acties even haalbaar of 
zouden ze onvoorziene en ongewenste neveneffecten kunnen opleveren. De contextuele 
kennis van de bewoners en gebruikers, die deze regels projecteren in hun concrete situatie, 
kunnen de planner op mogelijke valkuilen wijzen. De focusgroepen vormen daardoor een 
interessant klankbord om voorstellen af te toetsen naar hun haalbaarheid (en draagvlak). 
Tijdens de bespreking ervan kunnen eveneens waardevolle argumenten geformuleerd 
worden om deze maatregel te motiveren of af te voeren.

Een voorbeeld hiervan is de regel die handelszaken zou verplichten om op het dak van hun 
achterbouw een intensief groendak aan te leggen. Daardoor zou dan wel het gelijkvloers 
volledig mogen worden volgebouwd. Tegelijk krijgen de bovenliggende appartementen een 
daktuin. De haalbaarheid van deze maatregel was door de stad ontwerpend onderzocht. 
Dit onderzoek resulteerde in regels over de maatvoering en aanleg ervan. De resultaten 
uit het ontwerpend onderzoek werden tijdens de focusgroepsgesprekken gebruikt om 
de deelnemers het effect van de regel te tonen. Echter wezen de deelnemers op heel 
wat ongewenste neveneffecten en praktische moeilijkheden van deze maatregel die niet 
opgemerkt of bedacht waren tijdens het ontwerpend onderzoek. Dat deden ze door het 
voorstel te projecteren op hun eigen situaties.

VI.	2.	5.	2.	Inzicht in de samenhang tussen mens, plaats en ruimte 
De analyse toont dat lokale kennis complexe verbanden legt tussen het sociale en het 
ruimtelijke landschap. Lokale kennis leest de ruimte als een holistisch geheel, in plaats van 
via een gefragmenteerde analyse van mens‑plaats‑ruimte die vaak gehanteerd wordt om 
het gebied te leren kennen. 

Een voorbeeld hierbij was de relatie die via de focusgroepsgesprekken werd gelegd tussen 
de hoge morfologische densiteit, de hoge inwonersdichtheid en –diversiteit en de grote 
hoeveelheid aan voorzieningen. Deze combinatie zorgt er voor dat de wijk nooit tot rust 
komt, wat nochtans voor de deelnemers fundamenteel is in functie van een minimale 
woon‑ en leefkwaliteit. 
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VI.	2.	5.	3.	Motiverende	kennis
Lokale kennis kan door haar contextuele karakter een zinvolle bijdragen leveren om 
algemene regels of doelstellingen meer in te bedden in de plaatselijke context. Ook kunnen 
ze vanuit de plaats, bijkomende argumenten aanleveren om een bepaalde ontwerpkeuze 
of regel te motiveren. Een voorbeeld hiervan is het voorstel om een verbod in te voeren op 
het opdelen van eengezinswoningen in kleinere wooneenheden. Deelnemers gaven een 
diversiteit aan redenen om dit verbod te onderbouwen. Vaak gebeurde dit aan de hand van 
een case uit hun eigen straat. 

VI.	2.	5.	4.	GIS-data versus lokale kennis
De analyse van de focusgroepen leerde dat lokale kennis een belangrijke meerwaarde 
vormt op de gevoerde GIS‑analyse. Via lokale kennis kunnen verbanden gelegd worden 
tussen verschillende GIS‑data, de data verbeteren, aanvullen en interpreteren. 

1. Verbanden leggen tussen GIS-data

Door de holistische kennis van de deelnemers aan de focusgroepsgesprekken zijn deze in 
staat om verbanden te leggen tussen afzonderlijke problematieken en/of karakteristieken 
die via een GIS‑analyse in beeld worden gebracht. Terwijl GIS‑analyse afzonderlijk de hoge 
bebouwingsdichtheid, het gebrek aan groen, het hoge aantal sluikstortmeldingen, het grote 
aanbod aan kleinere woningen, … in kaart brengt, ervaren de mensen deze problemen 
tesamen en kennen daardoor ook het cumulerende effect ervan. Eén van de conclusies die 
men tijdens de focusgroepsgesprekken formuleerden was dat 2060 vol is. Deze uitspraak 
kwam er op basis van de verschillende GIS‑kaarten die werden getoond.

2. Aanvullen en verbeteren van GIS-data

Lokale kennis kan gebruikt worden om GIS‑kaarten aan te vullen en te verbeteren. De 
GIS‑data van de stad Antwerpse is niet altijd even actueel en accuraat. Veel van deze 
data wordt slechts jaarlijks of soms pas na meerdere jaren geactualiseerd. Kenmerkend 
voor deze wijk is echter de snelheid waarmee voorzieningen gecreëerd worden en 
even snel weer verdwijnen. Het gebrek aan up‑to‑date informatie kan daardoor fouten 
genereren bij de capaciteits‑ en bereikbaarheidsberekeningen van de wijkvoorzieningen. 
Een ander kenmerk voor de wijk is de onzichtbaarheid van bepaalde activiteiten, omdat 
ze in de schemerzone liggen van de illegaliteit of gewoonweg illegaal zijn en daardoor 
niet statistisch gekend of zichtbaar zijn. Een voorbeelden daarvan zijn de gebedshuizen, 
waarvan er in de wijk veel meer van bestaan dan diegenen die in de GIS‑database zijn 
opgenomen. De focusgroepsgesprekken hebben deze lijst nog verder aangevuld. 

Daarnaast kan lokale kennis de GIS‑data controleren op fouten of verouderde data. Zo 
merkt men bijvoorbeeld op dat een nieuw sociaal wooncomplex en een recent aangelegd 
plein nog niet op de kaarten staat, of andersom, dat verdwenen functies nog steeds zijn 
opgenomen in de data. Op basis daarvan zijn de kaarten gecorrigeerd geworden.
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Tot slot is het mogelijk dat een bepaald thema zo specifiek is voor één bepaalde wijk in 
heel de stad waardoor deze data niet op stedelijk niveau geïnventariseerd wordt. Wat 
betreft de wijk 2060 was dit het geval bij de inventarisatie van de stegen en doorsteken 
in bouwblokken. Slechts een klein aandeel was in kaart gebracht, terwijl deze stegen 
beeldbepalend zijn voor de wijk en dat ze door de cul de sac die ze in het bouwblok maken, 
nopen tot andere bebouwingsvoorwaarden. Tijdens een van de gesprekken hebben de 
deelnemers ontbrekende stegen verder op de kaart aangeduid.

3. In vraag stellen en interpreteren van GIS-data

GIS‑analyse kan dan wel wijkgevoelig zijn omdat ze rekening houdt met socio‑
demografische en/of ruimtelijke aspecten maar in de diverse samenleving wordt het 
steeds moeilijker om een wijk enkel in harde variabelen te vatten. Data is immers nog geen 
informatie en informatie is nog geen kennis. De focusgroepsgesprekken kunnen daarom 
ook waardevol zijn als een klankbord op de getoonde cijfers. 

Een voorbeeld hierbij gaat over de gehanteerde afstandsnormen tot publieke, open 
ruimten. Deze normen zijn bepaald op basis van academische studies en wordt bij de stad 
Antwerpen consequent gehanteerd om na te gaan of alle huishoudens binnen het bereik 
van een voldoende grote, groene ruimte wonen. Zoals besproken in paragraaf 2 “Collectieve 
buitenruimte van sociale huisvestingsprojecten als misleidende groene oases”, p. 207 kan de 
generieke manier waarop de gehanteerde bereikbaarheidsperimeters worden toegepast, 
in vraag worden gesteld. Bewoners laten zich immers niet leiden door deze perimeters 
maar bezoeken de pleinen en parken op basis van hun behoefte en de uitstraling van deze 
openbare ruimte. 

VI. 2. 6. Alomtegenwoordige kennis

Iedereen heeft lokale kennis en daarmee is deze alomtegenwoordig. Met deze eigenschap 
wordt een onderscheid mogelijk gemaakt tussen experten kennis en lokale kennis. In 
de theoretische beschrijving heb ik voorgesteld om lokale kennis te koppelen aan het 
statuut van de kennisdrager. Een bewoner die opgeleid is als stedenbouwkundige en in 
het participatieproces betrokken wordt omdat hij bewoner is van het te onderzoeken 
gebied, gebruikt in dat geval lokale kennis, ondanks dat deze sterk vervlochten kan zijn met 
inzichten die hij uit zijn opleiding en/of beroepsactiviteit haalt. 

Hoewel lokale kennis alomtegenwoordig is, is deze soms gemakkelijker te oogsten dan in 
andere gevallen. Dit hangt vooral af van de achtergrond van de kennisdrager.

VI. 2. 6. 1. Expliciete kennis 
Sommige deelnemers aan de focusgroepsgesprekken hebben een ruimere kennis over 
ruimtelijke planning, het stedelijke beleid en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen, omwille 
van hun professionele en/of recreatieve bezigheden. Zo nemen er verschillende architecten 
en planners aan de gesprekken deel, net zoals georganiseerde burgers, die met hun 
burgervereniging een bepaalde visie over de wijk nastreven. Al deze mensen begrijpen 



252

veel sneller het doel van het focusgroepsgesprek en kunnen duidelijk verwoorden wat hun 
visie op de wijk is en wat hun wensen zijn. Deze professionele burgers, die tot de bewuste 
bewoners behoren, lijken op sommige momenten in de gesprekken haast te willen dicteren 
wat er in het RUP moet komen. 

Deze expliciete kennis houdt ook enkele bedreiging in. In tegenstelling tot andere 
deelnemers lijken ze de behoefte te hebben om op een meer generalistische manier over 
de wijk te praten. Vragen zoals “Waar woon je? Woon je er graag” lijken te eenvoudig 
te zijn. Door deze concrete vragen over te slagen en onmiddellijk oplossingen te willen 
formuleren voor de wijk, geven ze uiteindelijk minder lokale kennis bloot. 

VI. 2. 6. 2. Introverte, moeilijk bereikbare kennis
De gesprekken met de professionele burgers contrasteren sterk met deze van de 
moeilijk bereikbare bewoners. Zij hebben nog nooit of slechts zelden deelgenomen aan 
participatieprojecten. De kans dat ze in het verleden zijn bevraagd geweest over hun 
ruimtelijke ontwikkelingswensen is eerder onbestaande. Dat heeft ook gevolgen op het 
verloop van het gesprek, dat traag op gang komt. Zij begrijpen pas laat in het gesprek, of 
niet, wat de bedoeling van het focusgroepsgesprek is. Toch leveren deze gesprekken een 
zeer grote rijkdom aan kennis op, omdat ze gewoon zo goed mogelijk de vragen trachten 
te beantwoorden. Deze lokale kennis toont zich echter niet altijd even gemakkelijk. Bij 
deze gesprekken was het niet evident om op basis van notities tijdens de gesprekken een 
inventaris te maken van de nieuwe kennis die dat gesprek had opgeleverd. De rijkdom 
aan lokale kennis werd pas duidelijk tijdens de codering van de transcripties en is terug te 
vinden in de analyse.

VI. 2. 7. Anekdotische	kennis

Lokale kennis wordt zelden op een expliciete en gestructureerde manier aangeboden. Ze 
komt fragmentarisch tot uiting. Het zijn deze kleine verhalen die bijdragen tot het grotere 
geheel. Een gevoeligheid voor detail is immers onmisbaar wanneer de planner zijn verhaal 
construeert over de wijk. 

VI. 2. 7. 1. Spontane kennis
Mensen vertellen over hun wijk via verhalen. Deze verhalen, die uit het leven gegrepen zijn 
lijken een zekere onschuld of vrijblijvendheid te hebben. Toch kan er in zo’n verhaal veel 
lokale kennis schuil gaan. Een cluster van voorbeelden hiervan zijn de vele, kleine verhalen 
die ontstaan vanuit de vraag “Waar woon je?”. De inzage die al deze deelnemers geven op 
hun woning en op hun straat blijken ontzettend waardevol te zijn voor zowel de analyse van 
het sociale landschap als dat van het ruimtelijke landschap. 
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VI. 2. 7. 2. Berekende kennis
Niet alle verhalen die gebracht worden ontstaan spontaan vanuit de vraag. Het gebeurt 
dat mensen een gekleurd verhaal brengen vanuit hun eigenbelang. Dat kan door een 
zeer eenzijdige kant van een bepaald fenomeen te bespreken. Een voorbeeld hiervan is 
een man, actief bij een bewonersgroep en zelf architect. In tegenstelling tot de rest van 
de focusgroepsleden pleit hij vòòr het opdelen van woningen omdat dat volgens hem de 
identiteit van de buurt vormt. Ook de strenge richtlijnen van de bouwcode naar minimale 
oppervlakte en plafondhoogte stelt hij in vraag. Onderliggende reden is dat dit vooral voor 
zijn beroepsactiviteiten een winst kan opleveren, eerder dan dat het goed zou zijn voor de 
wijk en haar bewoners. 

VI. 2. 7. 3. Overaanbod aan kennis
De focusgroepen leverden via de verhalen over de wijk veel meer kennis op dan diegene 
die gebruikt kon worden bij het RUP‑ontwerp. Zo kwamen er heel wat aanbevelingen en 
knelpunten aan de oppervlakte die waardevol lijken te zijn voor het verbeteren van sociale 
aspecten, maar waar in het ruimtelijk proces niets mee kan gedaan worden. Dat wordt 
bedoeld met een overaanbod aan kennis. 

Sluikstort en overlast worden bijvoorbeeld door de bewoners en gebruikers als een van 
de belangrijkste problemen ervaren. Indirect was dit onderwerp dan wel waardevol voor 
het ontwerp omdat het duidelijk maakt hoe zwaar dit probleem doorweegt bij de beleving 
van de wijk in zijn geheel. Echter kan een RUP, of een ander ruimtelijk plan, dit probleem 
niet op een directe manier beantwoorden. Een man gaf bij de bespreking van overlast aan 
dat er vooral inspanningen zouden moeten gebeuren naar de sensibilisering van (nieuwe) 
wijkbewoners over hoe men verwacht dat men moet omgaan met afval. Dat soort van 
kennis kwam heel regelmatig terug wat uiteindelijk een grote verzameling oplevert van 
lokale kennis over niet‑ruimtelijke aspecten. Deze dreigt echter verloren te gaan omdat de 
focusgroepsgesprekken louter in functie van de opmaak van het RUP werden gevoerd. Er 
was geen mogelijkheid om deze kennis te laten doorvloeien naar andere beleidsvelden die 
er wel mee aan de slag konden. 

VI. 2. 7. 4. Onderaanbod aan kennis
Naast dit overaanbod aan kennis is anderzijds ook een onderaanbod aan kennis vastgesteld. 
Dat wil zeggen dat niet over alle aspecten en thema’s die in het ruimtelijk uitvoeringsplan 
aan bod komen, lokale kennis is geoogst. Bepaalde thema’s, zoals bedrijvigheid en erfgoed 
blijken na analyse van de gesprekken en bij de definitieve opmaak van het plan niet of te 
weinig behandeld te zijn geweest. Een reden daarvoor kan zijn dat deze thema’s minder 
betrekking hebben tot de leefwereld van de deelnemers, hun dagelijkse praktijken en hun 
bezorgdheden en zo geen deel uitmaken van hun verhalen.
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VI. 2. 8. Conclusie

De focusgroepsgesprekken hebben een grote verscheidenheid aan lokale kennis 
opgeleverd. Ik heb deze gestructureerd volgens de zeven eigenschappen die ik vanuit de 
literatuur heb onderscheiden en beschreven. De analyse toont echter nog bijkomende 
subkenmerken die toegevoegde kunnen worden aan deze uit het theoretische luik. 
Slechts één kenmerk was moeilijker terug te vinden. Dit ging over de kennis over het 
internationale  netwerk dat bij plaatsoverstijgende kennis hoort. Onderstaande tabel geeft 
een samenvatting van welke soorten lokale kennis er uit de focusgroepsgesprekken aan de 
oppervlakte is gebracht, gekoppeld aan een voorbeeld uit de gesprekken. 

Tabel 14. Schematisch overzicht kenmerken, subkenmerken en voorbeelden van lokale 

CONCRETE PLAATSEN
Stuivenbergziekenhhuis

TYPISCHE PLAATSEN
Binnengebieden sociale  
woningbouw

VERSPREIDE KENNIS
Stadsvernieuwingsprojecten <> 
gebruik binnengebieden sociale 
huisvesting

CONTRASTERENDE KENNIS
Handelstraat: positivo’s <>  
negativo’s

PARALLELLE KENNIS
Handelstraat: argumenten positi-
vo’s onderling

KENNIS OVER HET 
NETWERK
Naar de wijk voor specifiek 
voorzieningenaanbod 
Uit de wijk voor allerlei behoeften

REFERENTIEPROJECTEN EN 
BENCHMARK
Pottentuin 
Groenbeleid stad Gent

DOORLEEFDE KENNIS
Stabiele evolutie Sint-Jansplein
Negatieve evolutie handel

BELEIDSGEHEUGEN
Komen en gaan van beleidsvisies 
Weten wat er wel en niet werkt

HAALBAARHEIDSTOETS
Groendak op handelspanden

INZICHT IN SAMENHANG
Relatie tussen bebouwingsdicht-
heid, bevolkingsdichtheid, bevol-
kingsdiversiteit, voorzieningen

SPONTANE KENNIS
Kleine verhalen over hun woning

BEREKENDE KENNIS
Tegen opdelen van woningen uit 
eigenbelang

EXPLICIETE KENNIS
Dicteren van wat er in RUP moet 
komen

INTROVERTE, MOEILIJK 
BEREIKBARE KENNIS
Woonkwaliteit

PLAATSELIJKE THEMA’S
Thema wonen

PLAATSELIJKE TIJD
Hoogbouwtoren

LOCALS
Bewuste bewoners

MISPLAATSTE KENNIS
Behoefte aan een ziekenhuis

MYTHES, SAGES EN 
VEROUDERDE KENNIS
Stuivenbergziekenhuis

MOTIVERENDE KENNIS
Aanreiken van argumenten tegen 
verbod op opdelen van woning

GIS-DATA VERSUS LK
2060 is vol
Aanvullen inventraris gebedshuizen
Bereikbaarheidswaarden voor  
parken en pleinen

OVERAANBOD AAN KENNIS
Overschot aan kennis over sociale 
aspecten

ONDERAANBOD AAN 
KENNIS
Thema’s die onderbelicht blijven

LOKALE    KENNIS

5. HOLISTISCHE
 KENNIS

2. RELATIONELE
 KENNIS

6. ALOMTEGENWOORDIGE 
KENNIS

3. PLAATSOVERSTIJGENDE 
KENNIS

1. PLAATSELIJKE
KENNIS

4. DYNAMISCHE 
KENNIS

7. ANEKDOTISCHE 
KENNIS
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kennis op basis van case RUP 2060

CONCRETE PLAATSEN
Stuivenbergziekenhhuis

TYPISCHE PLAATSEN
Binnengebieden sociale  
woningbouw

VERSPREIDE KENNIS
Stadsvernieuwingsprojecten <> 
gebruik binnengebieden sociale 
huisvesting

CONTRASTERENDE KENNIS
Handelstraat: positivo’s <>  
negativo’s

PARALLELLE KENNIS
Handelstraat: argumenten positi-
vo’s onderling

KENNIS OVER HET 
NETWERK
Naar de wijk voor specifiek 
voorzieningenaanbod 
Uit de wijk voor allerlei behoeften

REFERENTIEPROJECTEN EN 
BENCHMARK
Pottentuin 
Groenbeleid stad Gent

DOORLEEFDE KENNIS
Stabiele evolutie Sint-Jansplein
Negatieve evolutie handel

BELEIDSGEHEUGEN
Komen en gaan van beleidsvisies 
Weten wat er wel en niet werkt

HAALBAARHEIDSTOETS
Groendak op handelspanden

INZICHT IN SAMENHANG
Relatie tussen bebouwingsdicht-
heid, bevolkingsdichtheid, bevol-
kingsdiversiteit, voorzieningen

SPONTANE KENNIS
Kleine verhalen over hun woning

BEREKENDE KENNIS
Tegen opdelen van woningen uit 
eigenbelang

EXPLICIETE KENNIS
Dicteren van wat er in RUP moet 
komen

INTROVERTE, MOEILIJK 
BEREIKBARE KENNIS
Woonkwaliteit

PLAATSELIJKE THEMA’S
Thema wonen

PLAATSELIJKE TIJD
Hoogbouwtoren

LOCALS
Bewuste bewoners

MISPLAATSTE KENNIS
Behoefte aan een ziekenhuis

MYTHES, SAGES EN 
VEROUDERDE KENNIS
Stuivenbergziekenhuis

MOTIVERENDE KENNIS
Aanreiken van argumenten tegen 
verbod op opdelen van woning

GIS-DATA VERSUS LK
2060 is vol
Aanvullen inventraris gebedshuizen
Bereikbaarheidswaarden voor  
parken en pleinen

OVERAANBOD AAN KENNIS
Overschot aan kennis over sociale 
aspecten

ONDERAANBOD AAN 
KENNIS
Thema’s die onderbelicht blijven

LOKALE    KENNIS

5. HOLISTISCHE
 KENNIS

2. RELATIONELE
 KENNIS

6. ALOMTEGENWOORDIGE 
KENNIS

3. PLAATSOVERSTIJGENDE 
KENNIS

1. PLAATSELIJKE
KENNIS

4. DYNAMISCHE 
KENNIS

7. ANEKDOTISCHE 
KENNIS
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VI. 3. Analyse van focusgroepsgesprekken als instrument 
voor lokale kennis 
In dit hoofdstuk zal ik nagaan of de kwaliteiten en kenmerken van focusgroepsgesprekken 
die in het theoretische deel (zie: hoofdstuk IV) zijn opgesomd, ook in de case aan bod komen 
en welke meerwaarde ze leveren in functie van het verzamelen van lokale kennis. De 
kenmerken die ik zal bespreken gaan over het effect van interactie die via deze gesprekken 
wordt gegenereerd, het belang van een homogene groepssamenstelling, de mogelijkheid 
om moeilijk bereikbare groepen te betrekken en het aspect van macht.

VI. 3. 1. Het	belang	van	interactie	bij	focusgroepsgesprekken

Een van de grote meerwaarde van focusgroepsgesprekken ten opzichte van andere 
methoden is de interactie die tijdens deze gesprekken ontstaat tussen de deelnemers. 
Hierdoor ontstaat er een betekenis in context, kunnen uitspraken geëvalueerd en 
heroverwogen worden, kan de discussie verbreed worden en introverten aangemoedigd 
worden. 

VI. 3. 1. 1. Betekenis in context
Omwille van de interactie in de focusgroepen ontstaat er een betekenis in context, die 
inzicht geeft in hoe de deelnemers in de wereld staan, wat hun visie is, hoe ze tegenover 
een probleem staan en wat hun waarden en overtuigingen zijn over het betreffende 
onderwerp. Op verschillende momenten in de focusgroepsgesprekken worden heel 
specifieke gebeurtenissen en activiteiten besproken die typisch zijn voor de wijk en the 
way of life erin. Elk van de groepen die ik bij de bespreking van het sociale landschap heb 
onderscheiden, hebben elk een specifieke visie over de wijk, specifieke verwachtingen en 
hanteren verschillende waarden en normen. De manier waarop men soms hun standpunt 
beargumenteerd, genereert op zich veel nieuwe, bijkomende kennis. Het doet begrijpen 
waarom mensen die specifieke behoeften hebben of waarden hechten aan bepaalde 
plekken en aspecten van de wijk en waarom ze doen wat ze doen. 

VI. 3. 1. 2. Ervaringen evalueren en heroverwegen
Interactie maakt het ook mogelijk om deelnemers vragen te stellen aan elkaar en elkaar te 
bevragen. Dat geeft hen de mogelijkheid om meningen te evalueren, te heroverwegen en 
aan te vullen. Dit aspect komt ook terug in de gesprekken. Eerder (zie: VI. 2. 3. 3 “Misplaatste 
kennis”, p. 247 ) gaf ik het voorbeeld van het meisje uit de Marco Polo school dat vond dat 
er een ziekenhuis in de wijk ontbrak. Hierop kwamen onmiddellijk reacties van anderen die 
zich afvroegen of het Stuivenbergziekenhuis dan niet volstond. Het meisje moest toegeven 
dat ze dat eigenlijk zei omdat dat in de gemeente waar zij woont, zo is. Interactie werkt dus 
ook corrigerend. 
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VI. 3. 1. 3. Discussie verbreden
Een ander voordeel is dat interactie de discussie verbreedt. Iedere deelnemer legt zijn 
eigen accenten en associaties met de vragen waardoor een thema wordt verbreed en 
verdiept en via verschillende dimensies wordt bekeken. Een voorbeeld daarvan gaat over 
de overlast die er in de wijk is. Mensen geven voorbeelden van overlast om duidelijk te 
maken in welke mate deze invloed heeft op hun dagelijkse activiteiten. Anderen vullen 
deze aan met hun eigen ervaringen en waarnemingen. Op die manier ontstaat er door 
een aaneenrijging van kleine, specifieke verhalen een algemeen beeld van wat het 
begrip overlast precies betekent voor de mensen in de wijk. De moderator heeft hier een 
belangrijke rol als tussenpersoon. 

VI. 3. 1. 4. Introverten aanmoedigen
De aanwezige groepsdynamiek die ontstaat door interactie zou introverte mensen 
spraakzamer maken. Dat is ook bij de focusgroepsgesprekken in deze case opgevallen, maar 
de rol van de moderator is hierbij erg belangrijk. Hij moet er op toezien dat iedereen in 
het gesprek aan bod komt. Zeker bij de focusgroepsgesprekken met de moeilijk bereikbare 
groepen was het duidelijk dat sommigen meer tijd nodig hadden dan anderen om de 
vraag juist te begrijpen, er een antwoord op te formuleren en tot slot ook om het woord 
te durven nemen. Anderen, meer spraakzamere deelnemers, die ook de Nederlandse taal 
beter beheersten, namen soms ook de rol van vertaler op. Ook dat hielp om bepaalde 
mensen toch aan het woord te laten.

VI.	3.	1.	5.	Spontane brainstormsessies
Een bijkomende kwaliteit van interactie die uit de focusgroepen is gebleken, is dat men 
elkaar aanmoedigt, stimuleert en uitdaagt om samen nieuwe inzichten te creëren. Tijdens 
de focusgroepsgesprekken ontstaan er spontaan kleine en grotere brainstormsessies, 
rond een bepaald probleem. In een focusgroepsgesprek kaartte iemand het tekort van 
jeugdlokalen en fuifruimten aan waarna anderen suggesties begonnen doen voor mogelijke 
locaties hiervoor, zoals een feestzaal die nu leeg zou staan, tot de ondergrondse parking 
aan het Sint‑Jansplein. Op een ander moment, toen men het over de kwaliteiten van de 
steegjes had, begon men samen, op een GIS‑kaart alle ontbrekende steegjes aan te duiden 
die ze kenden.

VI. 3. 1. 6. Elkaar dingen leren
Een andere, bijkomende kwaliteit van interactie die via de focusgroepen duidelijk is 
geworden, is het leerelement dat daardoor aangeboden wordt. Men leert van elkaar over 
hoe de wijk werkt, wat de toekomstmogelijkheden zijn, welke toekomstige plannen er in de 
wijk gerealiseerd zullen worden en waar zich bepaalde, minder gekende functies bevinden. 
Tijdens de brainstormsessie over de steegjes, vertelden men anekdotes over bepaalde 
stegen die dan aangevuld werden met andere verhalen en weetjes. 
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VI. 3. 2. Homogene groepssamenstelling

In de theoretische discussie over focusgroepsgesprekken wordt het belang van een 
homogene groepssamenstelling benadrukt omdat deze gesprekken peilen naar gedeelde 
ervaringen en omdat deze samenstelling ook interactie zal vergemakkelijken. Zoals in 
hoofdstuk IV (IV. 3. 3 “Homogene groepssamenstelling”, p. 94) beschreven, leveren homogene 
groepen nog bijkomende voordelen op. Deze worden hieronder besproken.

VI. 3. 2. 1. Sneller	tot	essentie	komen
Een eerste voordeel van homogene groepssamenstelling zou zijn dat de gesprekken 
sneller tot de essentie komen. Dat was ook het geval bij de focusgroepsgesprekken. Ieder 
gesprek startte met een kennismakingsronde, die, omdat iedereen elkaar al kende, vooral 
een opwarmingsronde was in functie van het onderwerp van het gesprek. Daarin werd 
gevraagd om meer te vertellen over hun woning en over de appreciatie ervan, hetgeen 
onmiddellijk zeer persoonlijke vragen zijn. Toch werden ze steeds openlijk beantwoord en 
interageerden anderen ook op dingen die werden gezegd. Dat kan verklaard worden omdat 
men elkaar op voorhand kent en men gewoon is om in dezelfde groep (wat betreft de 
maquettegesprekken) activiteiten te doen en gesprekken te voeren. Daardoor leverden de 
gesprekken vanaf het begin van het gesprek veel informatie op. 

VI. 3. 2. 2. Beledigingen voorkomen
Homogene groepssamenstellingen zouden voorkomen, of de kans verminderen, dat 
niet slecht bedoelde uitspraken van anderen geïnterpreteerd kunnen worden als 
een persoonlijke aanval, wat de discussie onnodig zou kunnen doen escaleren. In de 
groepsgesprekken van het RUP 2060 is het nooit tot een gespannen situatie gekomen, 
terwijl er toch soms behoorlijk grensoverschrijdende uitspraken werden gedaan maar dan 
over andere groepen. De lovende woorden die de Marokkaanse jongens hadden over de 
Handelstraat waren tegelijk vrij vernederend voor vrouwen, verwijzend naar “vrouwen 
moeten thuis zitten” (SOS_11). Ook laten de jongens zich eerder laagdunkend uit over de 
Van Kerckhovenstraat als “Koerdenstraat”. Anderen zouden zich beledigd kunnen voelen 
door zo’n uitspraken wat de discussie zou kunnen verzieken. 

VI. 3. 2. 3. Toegang tot indigenous termen
Via focusgroepsgesprekken krijgen onderzoekers de mogelijkheid om in‑groepconversaties 
mee te maken, waarbij ook toegang wordt verleend aan indigenous‑termen en 
‑categorieën. In deze case komt dit aspect minder tot uiting. Deze kwaliteit is ook minder 
relevant gezien de ruimtelijke focus van de gesprekken. 
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VI. 3. 2. 4. Reduceren sociaal wenselijk gedrag
Gelijken hebben zich tegenover elkaar niet zoveel te bewijzen waardoor ze hun woorden 
minder moeten afwegen, al bestaat de kans dat ze zich wel anders willen voordoen 
tegenover de moderator. Daarom is het belangrijk dat men ook vertrouwen heeft in de 
moderator en hij hen, op zijn beurt, op hun gemak stelt. Een groot voordeel bij deze 
focusgroepsgesprekken was dat de meeste deelnemers de moderatoren zelf goed kenden. 

Uit alle gesprekken kan ik slechts twee gevallen van sociaal wenselijk gedrag terugvinden. 
Deze kwamen allebei voor bij de groep van Marokkaanse jongeren. Hoewel ze vonden dat 
de Handelstraat dé Marokkaanse straat was, antwoordde een jongen op de vraag welke 
andere winkels zich in de straat mochten vestigen: “een fairetrade winkel” (SOS_12). Toen 
de moderator hierop naar de redenen vroeg, moest de jongen toegeven dat hij zomaar 
iets zei. Vervolgens, tijdens de bespreking van het thema groen, was men het met elkaar 
eens dat er meer bomen in de wijk mochten komen. Als reden gaf een jongen: “voor CO2” 
(SOS_14), waarna de moderator met een lach duidelijk liet merken dat hij deze uitspraak 
van de jongen niet ernstig kon nemen.

VI. 3. 3. Moeilijk bereikbare groepen

Eén van de redenen waarom ik focusgroepsgesprekken als instrument heb geselecteerd 
binnen dit onderzoek was omdat het erg geschikt wordt geacht om moeilijk bereikbare 
groepen te laten participeren, wat binnen dit onderzoek een belangrijke uitdaging was. 
Uiteindelijk hebben deze mensen ook effectief deelgenomen aan de gesprekken waardoor 
ik ook inzicht kreeg in hun lokale kennis. In deze paragraaf zal ik de opvallendste verschillen 
bespreken die ik opmerk tussen de gesprekken met de moeilijk bereikbaren en deze met 
de traditionele deelnemers aan participatieprocessen. Daarna ga ik in op de manier waarop 
we deze mensen uiteindelijk rond de tafel hebben kunnen krijgen en waarom het belangrijk 
is om deze inspanningen te doen. 

VI. 3. 3. 1. Moeilijk	bereikbaren	versus	doordeweekse	participanten:	tussen	bijna	
durven dromen en dicteren
Hoewel de structuur van de gesprekken gelijkaardig is bij de moeilijk bereikbaren 
(de maquettegesprekken) en de doordeweekse participanten (traditionele 
focusgroepsgesprekken), verlopen de gesprekken anders en verschilt de inhoud ook 
sterk. Dit is ook besproken bij de eigenschap alomtegenwoordige kennis (zie: VI. 2. 6 
“Alomtegenwoordige kennis”, p. 251 ), waarbij werd ingegaan op de verschillen in lokale 
kennis tussen beide groepen. 
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De groep van moeilijk bereikbaren is duidelijk niet vertrouwd om gesprekken te voeren 
over een wijk en zeker niet over hoe men de toekomst van die wijk ziet. De deelnemers 
lijken onzeker. Ze begrijpen niet goed waarover het gesprek precies moet gaan en 
betwijfelen of hun antwoorden wel de juiste zijn. De vaardigheden van de moderator 
zijn in deze gesprekken cruciaal. Hij moet geduldig zijn, vertrouwen geven en vooral heel 
veel bijkomende vragen stellen. De onderwerpen waarover zij het hebben en waar het 
volgens hen werkelijk om gaat, zijn vaak eerder praktisch van aard en gaan over het hier 
en nu. Ze zijn vooral bekommerd over overlast, sluikstort en ongedierte. Pas gaandeweg 
de gesprekken krijgen de deelnemers meer vat op het onderwerp en de bedoeling van 
het gesprek waardoor ze stilaan ook hun wensen over de wijk beginnen te (durven) 
formuleren. Het gaat daarbij over meer groen, grotere en betere woningen, meer ruimte 
om te ontspannen,… Als men vraagt waar en hoe dit zou gerealiseerd zou kunnen worden, 
is men eerder twijfelachtig. De ingrepen die zij voorstellen zijn weinig visionair te noemen, 
maar eerder voorzichtig en veilig. Zo worden de bestaande open ruimten van het park 
Spoor Noord en de groene ruimte aan het Stuivenbergziekenhuis systematisch als geschikte 
plekken genoemd om meer bomen en recreatie te voorzien. Vermoedelijk worden deze 
plekken vernoemd omdat er nu reeds plaats is om deze functies in onder te brengen. Zelfs 
al daagt de moderator hen uit om ook aan minder realistische en praktische dingen te 
denken, het lukt hen niet om hierop te antwoorden. 

Dit staat in schril contrast met de andere groep, veelal gevormd door de bewuste bewoners 
die ervaring hebben met dergelijke gesprekken. Vaak is hun betrokkenheid ingegeven via 
hun professionele bezigheid of vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij over handelaars, leden 
van de jeugdraad, natuurvereniging, planners, architecten, ... Ze nemen participatie ernstig 
en zijn ervan overtuigd dat hun mening gehoord moet worden. Zij hebben een duidelijke, 
persoonlijke visie op de wijk en haar gewenste ontwikkeling. Zij zijn goed op de hoogte 
van de beleidsvisies, plannen en projecten en kunnen daar een bepaalde waardering voor 
uitdrukken. Deze kennis gebruiken ze om hun eigen uitspraken en visies kracht bij te zetten. 
Ook weten ze over het algemeen wat een RUP is en wat dit instrument kan betekenen voor 
de wijk. In tegenstelling tot de zeer concrete verhalen die de moeilijk bereikbaren vertellen 
uit hun dagelijkse leven, dicteren de deelnemers uit de tweede groep haast wat er in het 
RUP moet worden opgenomen. Ze gebruiken de focusgroepsgesprekken om zelf dingen 
te weten komen over de wijk. Ze informeren onder meer naar de stand van zaken van 
bepaalde dossiers, zoals de heraanleg van straten. 

VI. 3. 3. 2. Rekrutering moeilijk bereikbare groepen
In de eerste ronde van focusgroepsgesprekken werd veel aandacht en tijd besteed 
aan het rekruteren van moeilijk bereikbare groepen. Dit gebeurde met de hulp van 
Samenlevingsopbouw | Centrum De Wijk. Zij stelden voor om de vaste activiteiten die 
doorheen de week doorgaan in hun centrum zonder aankondiging te vervangen door 
focusgroepsgesprekken. Dit bleek een doeltreffende manier te zijn om mensen rond te tafel 
te krijgen die anders uit het debat blijven. 
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In een tweede ronde van gesprekken is deze formule niet meer herhaald maar vervangen 
door focusgroepsgesprekken die tijdens de avond plaatsvonden en vrij toegankelijk waren 
voor iedereen. De gesprekken bleven doorgaan in Centrum De Wijk, om de barrière 
zo minimaal mogelijk te maken voor de bezoekers van het Centrum. Ook werden ze in 
het Centrum persoonlijk aangesproken om hen te overtuigen deel te nemen aan de 
geplande gesprekken. Tot slot maakte Samenlevingsopbouw een eigen uitnodiging voor 
de focusgroepsgesprekken die ze huis‑aan‑huis buste binnen hun wervingsradius. Al deze 
inspanningen bleken echter onvoldoende te zijn om de moeilijk bereikbaren opnieuw aan 
de tafel te krijgen. 

Omdat het proces geen vertraging mocht oplopen was een last‑minute herneming van de 
werkwijze uit de eerste ronde niet meer mogelijk. Ondanks dat veel deelnemers van de 
eerste ronde de gesprekken aangenaam vonden, blijkt deze eenmalige, positieve ervaring 
onvoldoende om hen ook, zelfs op relatief korte tijd erna, opnieuw en gemakkelijker te 
betrekken. Lichte dwang is blijkbaar noodzakelijk. Hun plaats werd ingenomen door de 
traditionele participatiedeelnemers 

VI. 3. 3. 3. Belang van eerstelijnsgesprekken
Zoals eerder besproken heeft het veel inspanningen, creativiteit en tijd gevraagd om 
de moeilijk bereikbare groepen aan de tafel te krijgen. De gesprekken leverden losse 
verhalen op die afzonderlijk weinig betekenis leken te hebben maar de verzameling van al 
deze kleine verhaaltjes creëerden wel een duidelijk en uniek beeld over hoe men de wijk 
ervaart en wat men ervan verwacht. De grootste meerwaarde uit deze gesprekken was 
het beeld dat hierdoor kon gevormd worden over de werkelijke betekenis van 2060 als 
aankomstgebied en het belang van het ruime voorzieningenaanbod hierbij. 

Dit inzicht was niet alleen voor mij, als ontwerper nieuw en erg waardevol. Ook de 
moderator van de gesprekken, die werkzaam is bij Samenlevingsopbouw en dagelijks in 
contact komt met deze mensen vond dit verrassend, wat op zich ook leerzaam is. Te vaak 
wordt beroep gedaan op sleutelfiguren die de stem van deze moeilijk bereikbare groepen 
vertegenwoordigen maar deze ervaring toont dat hierdoor veel unieke kennis verloren 
gaat. Door de verhalen en wensen van de mensen zelf te horen en met deze mensen hier 
dieper op in gaan, is er minder risico dat hun lokale kennis zo juist en zuiver mogelijk is, in 
vergelijking met tweedelijns, sleutelfiguren. De extra inspanningen en de tijd die dit vraagt, 
wordt daarmee gecompenseerd. 
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VI. 3. 4. Macht

De techniek van focusgroepsgesprekken voegde ik toe aan het open proces van de 
collaboratieve planningstheorie als antwoord op de permanente aanwezigheid van macht 
in ruimtelijke planningsprojecten. In dit hoofdstuk bespreek ik op welke manier ik macht 
heb ervaren in dit ontwerpproces en hoe daar volgens mij mee is omgegaan. Hierbij ga ik 
in op de verhouding van lokale kennis tegenover beleidsvisies, wanneer beide conflicteren, 
en wanneer lokale kennis onderling conflicteert. Hoe ging het ontwerp om met lokale 
kennis die in conflict komt met bepaalde beleidsvisies en –wensen? Welke lokale kennis 
krijgt de voorkeur wanneer deze onderling van elkaar verschillen? Daarna stel ik lokale 
kennis tegenover de macht van de planner. Tot slot bespreek ik de verschuiving van 
machtsverhoudingen doorheen het proces. 

VI. 3. 4. 1. Lokale kennis tegenover beleidsvisies, beleidsrichtlijnen en heilige beleidshuisjes
Uit de analyse van dit RUP‑ontwerpproces werd duidelijk dat lokale kennis soms meer, dan 
weer minder doorweegt in het ontwerp. Dit wordt bepaald door verschillende variabelen. 
Ten eerste hangt veel af van de exclusiviteit van de lokale kennis ten opzichte van de 
professionele kennis die aanwezig is bij de stedelijke administratie en het beleid. Lokale 
kennis als nieuwe, toegevoegde kennis is uiteraard gemakkelijker te introduceren in het 
ontwerp. Nieuwe kennis in deze case ging onder meer over de perceptie die gebruikers van 
de wijk hebben van de anderen en over minder gekende plekjes in de wijk zoals de vele 
stegen die niet in GIS‑data beschikbaar was. 

Een tweede variabele is de mate waarin de stedelijke administratie en het beleid hun 
macht (willen) gebruiken om hun kennis en/of visie door te drukken. Dit blijkt afhankelijk 
te zijn van de persoonlijkheid van de individuen en van de beleidssector. De afdeling 
werk en economie bijvoorbeeld volgt het proces nauwgezet op en kijkt er op toe dat hun 
strategische visies voor Antwerpse winkelgebieden uitwerking krijgt in het RUP. Dat heeft 
tot gevolg dat in de richtnota, bij de bespreking van de winkelstraten, enkel de visie uit 
dit beleidsdocument vermeld wordt, ondanks de grote hoeveelheid aan kennis die over 
deze straten tijdens de focusgroepsgesprekken is geformuleerd. Lokale kennis wordt 
wel opgenomen wanneer deze complementair is aan de economische beleidsnota’s. In 
het geval van handel en reca gaat dit over de overlast die deze functies genereren in de 
woonstraten. 

Een derde variabele is de eventuele aanwezigheid van te respecteren beleids(richt)lijnen, 
de heilige beleidshuisjes. Zo zullen bepaalde beleidsuitgangspunten uit het voorontwerp 
van het BPA/RUP sowieso doorwerken in dit document. Ook bestaan er binnen de stad 
Antwerpen interne richtlijnen over wat wel en niet in een RUP mag opgenomen worden. 
Het opleggen van een parkeernorm of een straatprofiel bijvoorbeeld zijn elementen die 
niet in de Antwerpse RUP’s worden opgenomen. Hoewel er tijdens de focusgroepen 
voldoende argumenten werden geformuleerd om deze aspecten wel op te nemen, is dit 
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genegeerd. Maar dit was niet altijd het geval wat betreft deze heilige beleidshuisjes. De 
focusgroepsgesprekken konden er immers ook voor zorgen dat bepaalde onderwerpen 
wél in vraag gesteld durfden worden. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is het 
bovengronds parkeren in binnengebieden, wat normaal onbespreekbaar zou zijn, maar 
in dit RUP wel mogelijk is gemaakt. In dat geval is de planner de grote medestander en 
pleitbezorger van de lokale kennis (zie ook: VI. 3. 4. 3 “Lokale kennis tegenover de macht van de 
planner”, p. 263). 

VI. 3. 4. 2. Conflicten	tussen	lokale	kennis	onderling
In dit ontwerp kwam het zelden voor dat lokale kennis onderling met elkaar conflicteerde. 
De meest opvallende conflicten gingen over het al dan niet specialiseren van de publieke 
ruimten, over het eventuele verbod op het opdelen van woningen en over het statuut 
van de Van Arteveldestraat. Bij de eerste twee thema’s werd de beleidsvisie hierover 
gevolgd. Wat betreft het statuut van de Van Arteveldestraat werd daarentegen ingegaan 
tegen de beleidsvisie. In het RUP ANO werd handel nog uit deze straat geweerd. Dit bleek 
voornamelijk gebeurd te zijn op aandringen van bewoners en bewonersgroepen uit deze 
straat en haar onmiddellijke omgeving, die ook deelname aan de focusgroepsgesprekken. 
Zij verkondigden echter niet de hele bevolking. Andere deelnemers wezen op het belang 
van de straat als handelsstraat. Vanuit een grotere ruimtelijke logica voor deze optie 
besliste ik, als planner, om deze te weerhouden en dit te bepleiten bij het beleid. Bij 
conflicterende kennis blijkt de planner opnieuw een belangrijke rol te spelen. 

VI. 3. 4. 3. Lokale kennis tegenover de macht van de planner
Zoals hierboven besproken kan lokale kennis onderling conflicteren of in strijd zijn met 
beleidsvisies en –richtlijnen. In deze gevallen zal vaak de macht van het beleid bepalend 
zijn. Maar ook de macht van de planner mag hierbij niet onderschat worden. Als 
projectleider van het plan is hij de spilfiguur van alle kennis en machtsingrepen die in dat 
proces aanwezig zijn. De planner kan in dat opzicht beschouwd worden als een dirigent. 
Bij de eerder vernoemde voorbeelden, het al dan niet opnemen van parkeernorm, het 
verbod op opdelen van woningen, parkeren in binnengebieden, … heb ik zelf beslist 
of de onderwerpen uit de focusgroepsgesprekken ook verder zouden onderzocht en 
bediscussieerd worden binnen de stedelijke administratie en het beleid. Zo was ik zelf 
van mening dat het niet zinvol was om wegprofielen of een parkeernorm op te nemen 
in het RUP en heb ik dat dan ook niet verder onderzocht of verdedigd. Discussies in 
andere dossiers hadden m.i. reeds voldoende aangetoond dat dit onbespreekbaar zou 
zijn. De focusgroepsgesprekken hebben me dan weer wel overtuigd om de potenties van 
parkeren in magazijnen verder te onderzoeken en te bepleiten bij het beleid. De planner 
speelt eveneens een belangrijke rol wanneer lokale kennis onderling conflicterend is. De 
tegenstrijdige visie over de Van Arteveldestraat heeft dit reeds duidelijk gemaakt. 
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Daarnaast is ook niet alle kennis uit de focusgroepen even waardevol. Er zijn ook slechte 
ideeën. Het verschil tussen slechte en goede ideeën hangt sterk af van het oordeel van 
de planner, die zich daarbij beroept op zijn ervaring en kennis. Slechte ideeën, zoals ik 
ze benoem, kenmerken zich als naïef, onrealistisch of onlogisch. Een voorbeeld hiervan 
is het voorstel om in bepaalde handelsstraten, zoals de Offerandestraat, wonen op het 
gelijkvloers niet meer toe te laten. De woonkwaliteit van een woongebouw naast een 
winkel acht men immers beduidend lager (en te laag) dan een woning boven een winkel. 
Dit idee categoriseer ik als slecht omdat het leegstand in de hand kan werken, wat net 
een ongunstig effect heeft op de kwaliteit van de straat. Ook zou een woning tussen 
een verdere aaneenrijging van handelspanden het commerciële karakter van de straat 
verstoren. Daarom is dit voorstel, ondanks de goede bedoelingen, niet weerhouden. De 
planner oordeelt dus welke lokale kennis uit het ontwerpproces wordt gehouden omdat 
het een slecht idee zou zijn.

VI. 3. 4. 4. Machtsverschuiving doorheen het proces
Het RUP‑proces in Antwerpen bestaat uit twee grote delen: het voortraject en het 
goedkeuringstraject. Hoewel het ontwerp doorheen de fase van het voortraject 
verschillende keren moet worden voorgelegd aan het college, districtscolleges en –raden 
en adviescommissies krijgt de planner, als projectleider, de nodige ruimte om dit traject zelf 
vorm te geven, waardoor de focusgroepsgesprekken georganiseerd konden worden zonder 
beleidsinmenging. Ook de invullingen en de frequentie waarop ambtelijke werkgroepen 
georganiseerd worden, wordt door de projectleider bepaald. Als verantwoordelijke voor 
het plan en het proces is de macht tijdens deze fase dus sterk gecentraliseerd bij de 
planner, die tegelijk bepaalt met wiens kennis en met welke kennis van anderen rekening 
wordt gehouden. 

De goedkeuringsfase, als tweede fase, is gebonden aan een decretaal vastgelegde 
procedure waarin wordt opgelegd welke instantie op welk moment moet betrokken 
worden. Niet alleen de procedure wordt vastgelegd, gedurende het goedkeuringsproces 
is het ook vrijwel onmogelijk om aanpassingen aan te brengen aan het RUP op basis van 
nieuwe inzichten die buiten deze procedure ontstaan. Een open debat wordt in deze fase 
dus erg moeilijk. Dat is ook de reden waarom alle focusgroepsgesprekken plaatsvonden 
in de eerste fase. Terwijl de planner in deze eerste fase de meeste macht heeft, omdat 
deze het RUP schrijft, komen er vanaf het wettelijke traject ook andere actoren op de 
voorgrond die hun macht zullen willen gebruiken om het ontwerp te wijzigen. Dit sluit aan 
op Flyvbjerg’s commentaar op de collaboratieve planningstheorie (zie hoofdstuk IV), waarbij 
hij stelt dat machtsbezitters niet geneigd zijn om deel te nemen aan het open proces maar 
liever wachten tot het moment waarop echte beslissingen dienen genomen te worden. 

Gedurende het voortraject van het RUP blijven het beleid en de adviesorganen nog vrij 
afzijdig. De sterke machtspositie die de planner nog in deze fase had over het ontwerp 
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wijzigt echter bij aanvang van het goedkeuringstraject. Dit wordt ook duidelijk uit de 
intensiteit van het mailverkeer en overlegmomenten tussen de planner en het beleid die 
vanaf dan toenemen. Er worden ook meer kritische vragen gesteld over het ontwerp. 
Drastische wijzigingen leveren deze interventies echter uiteindelijk niet op. Een reden 
hiervoor kan zijn dat, dankzij de vele gesprekken en de lokale kennis, het ontwerpproces 
resulteerde in een plan op maat van de wijk, waar weinig opmerkingen op gemaakt kunnen 
worden. De grootste aanpassingen in het plan situeren zich bij een aanvulling op de 
visietekst. Daarnaast moesten sommige regels aangepast worden doordat ze in strijd waren 
met de zogenaamde heilige beleidshuisjes. Tot aan het ontwerp werd er bijvoorbeeld 
vastgelegd dat bij grote projecten een woningmix voorzien moest worden en het parkeren 
op eigen terrein moest opgevangen worden. Deze voorschriften zijn uiteindelijk op vraag 
van het beleid toch geschrapt moeten worden. 

VI.	3.	5.	Conclusie

De tabel op de volgende pagina vat de meerwaarde van de methode van 
focusgroepsgesprekken samen, vertrokken vanuit de specifieke kenmerken ervan. De 
eerste twee kenmerken gaan over de interactie die de groepsgesprekken uitlokken en 
de mogelijkheid om een gesprek met gelijken te voeren. Focusgroepen worden ook vaak 
ingezet omwille van de geschiktheid van deze methode om moeilijk bereikbare groepen 
te betrekken. Dit aspect was ook een belangrijke doelstelling binnen dit onderzoek. Uit 
de case is gebleken dat het belangrijk is om mensen zelf op te zoeken en bij voorkeur 
aan te sluiten of in te breken op bestaande activiteiten. De analyse over de lokale kennis 
van deze groepen toont aan dat de extra moeite die dit vraagt, loont. Er dreigt kostbare 
kennis verloren te gaan, mocht omwille van deze bijkomende inspanningen, er voor 
gekozen worden om in de plaats daarvan, met vertegenwoordigers van dergelijke groepen 
te werken. Lokale kennis kan dus best zo dicht mogelijk bij de bron geoogst worden. Tot 
slot stond ik stil bij het machtsaspect. Door moeilijk bereikbare groepen in het proces te 
betrekken, wordt ook hun kennis mee opgenomen. Deze moet echter nog steeds de strijd 
aangaan met andere kennis die er soms conflicterend mee is. Welke kennis weerhouden 
wordt, wordt in grote mate bepaald door de planner en naarmate het proces vordert en 
dus dichter tegen de finale goedkeuring aankomt, ook door het beleid.

De tweede tabel (Tabel 16) die hierna volgt, toont beknopt de evolutie van de 
uitgangspunten van bij de start, met de opmaak van het BPA tot het uiteindelijk 
goedgekeurde RUP 2060 ontwerp.
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Tabel 15. Samenvattende tabel over methode van focusgroepsgesprekken in functie van lokale kennis

BETEKENIS IN CONTEXT
Argumentatie standpunt

ERVARINGEN EVALUEREN EN HEROVERWEGEN
Meer ziekenhuizen in 2060

DISCUSSIE VERBREDEN
Overlast en nog meer overlast

INTROVERTEN AANMOEDIGEN
Vertalen 

SPONTANE BRAINSTORMSESSIES
Inventarisatie stegen

ELKAAR DINGEN LEREN
Vertellen over nieuwe projecten

SNELLER TOT ESSENTIE KOMEN
Kennismakingsronde ifv wonen

BELEDIGINGEN VOORKOMEN
Vrouwen aan de haard

TOEGANG TOT INDIGENOUS TERMEN 
(Komt niet aan bod)

REDUCEREN SOCIAAL WENSELIJK GEDRAG
Fairtrade winkel

MOEILIJK BEREIKBAREN VERSUS 
DOORDEWEEKSE PARTICIPANTEN
Bijna durven dromen <> dicteren

REKRUTERING MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN
Kapen van activiteiten

BELANG VAN EERSTELIJNSGESPREKKEN
Belang van voorzieningen op bovenlokaal niveau

LOKALE KENNIS VERSUS BELEID
Heilige huisjes

LOKALE KENNIS VERSUS LOKALE KENNIS
Parkeren versus groen

LOKALE KENNIS VERSUS PLANNER
Straatprofielen

VERSCHUIVING MACHT PROCES
Schrappen van detail

REFLECTIES FOCUS     GROEPSGESPREKKEN

2. HOMOGENE 
GROEPSSAMENSTELLING

3. MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN 4. MACHT1. HET BELANG VAN INTERACTIE 
BIJ FOCUSGROEPSGESPREKKEN
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Hoofdstuk VI - Case RUP 2060 - analyse

BETEKENIS IN CONTEXT
Argumentatie standpunt
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ELKAAR DINGEN LEREN
Vertellen over nieuwe projecten

SNELLER TOT ESSENTIE KOMEN
Kennismakingsronde ifv wonen

BELEDIGINGEN VOORKOMEN
Vrouwen aan de haard

TOEGANG TOT INDIGENOUS TERMEN 
(Komt niet aan bod)
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Tabel 16. Evolutie van de uitgangspunten vanaf RUP ANO en doorheen de verschillende nota’s van het 
RUP-proces. De vette tekst duidt de wijzigingen aan in de uitgangspunten.

Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. 
Het RUP garandeert het behoud van de diversiteit aan  
typologieën binnen het projectgebied en formuleert 
een antwoord op de stijgende tendens van oneigenlijke 
woningen.

Het RUP beoogt een verhoging van het inpandige groen in 
de bouwblokken door de ongecontroleerde bebouwing in 

de binnengebieden aan banden te leggen.

Het RUP beoogt een verhoging van het groen in 
het openbaar domein en de bouwblokken door 
respectievelijk groenstructuren te creëren en de 
binnengebieden te vergroenen.

Het RUP beoogt een verhoging van het groen in het 
openbaar domein en de bouwblokken door het openbaar 
domein ten volle in te vullen als publieke ruimte, het 
creëren van openbaar domein mogelijk te maken en de 

binnengebieden te vergroenen.

Het RUP beoogt een verhoging van het groen in het 
openbaar domein en de bouwblokken door het openbaar 
domein ten volle in te vullen als publieke ruimte, het 
creëren van openbaar domein mogelijk te maken en de 

binnengebieden te vergroenen.

Het RUP beoogt een verhoging van het groen in het 
openbaar domein en de bouwblokken door het creëren 
van extra openbaar domein mogelijk te maken, op 
perceelsniveau te ontpitten en via het voorkooprecht 
meer grootschalige ontpitting te kunnen realiseren.

Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. 
Het RUP garandeert het behoud van de diversiteit aan 
typologieën binnen het projectgebied en formuleert 
een antwoord op de stijgende tendens van oneigenlijke 
woningen.

Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. 
Het RUP garandeert het behoud van de diversiteit aan 
typologieën binnen het projectgebied en formuleert 
een antwoord op de stijgende tendens van oneigenlijke 
woningen.

Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. 
Het RUP garandeert het behoud van de diversiteit aan 
typologieën binnen het projectgebied en formuleert 
een antwoord op de stijgende tendens van oneigenlijke 

woningen.

Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. 
Het RUP garandeert het behoud van de diversiteit aan 
typologieën binnen het projectgebied en formuleert 
een antwoord op de stijgende tendens van oneigenlijke 

woningen.

RUP 2060
Richtnota

RUP 2060
Voorontwerp

RUP 2060
Ontwerp

RUP 2060
ProcesnotaRUP ANO

De winkelstraten vormen de centrale delen van de  
stedelijke en buurtcentra. Om de rol van deze centra te 
verduidelijken en te versterken bakent het RUP de straten 
af waarbinnen de handelsfuncties voor het projectgebied 
geconcentreerd worden, en formuleert het tevens welke 
handelsfuncties toegelaten zijn binnen het woongebied.

Ter bevordering van het woonmilieu definieert en  
ondersteunt het RUP een locatiebeleid voor overlast-
creërende imagoverlagende functies.

Het RUP wenst de problematiek van leegstand boven 
winkels aan te pakken.

Het RUP wenst de problematiek van leegstand boven 
winkels aan te pakken. 

Verbeteren van de oriëntatie in het gebied door het 
versterken van enkele noord-zuid assen en oost-west 
assen. Om deze assen te verduidelijken en te versterken, 
bakent het RUP deze straten af.

Verbeteren van de oriëntatie in het gebied door het 
versterken van enkele noord-zuid assen en oost-west 
assen. Om deze assen te verduidelijken en te versterken, 
bakent het RUP deze straten af.

Verhogen van de kwaliteit van het openbaar domein 
als ontmoetingsplek van de bewoners door een beter 
verkeersbeleid en een herprofilering van sommige 
straten.

Koppelen van stadsvernieuwingsproject aan RUP Het RUP formuleert randvoorwaarden voor strategische 
bouwblokken.

Het RUP formuleert randvoorwaarden voor strategische 
bouwblokken.

Het RUP formuleert randvoorwaarden voor strategische 
bouwblokken.

Het RUP wenst de problematiek van leegstand boven 
winkels aan te pakken.

Het RUP wenst de problematiek van leegstand van de 
hoekpanden en van de verdiepingen boven winkels aan 
te pakken.

Ter bevordering van het woonmilieu definieert en 
ondersteunt het RUP een locatiebeleid voor handels- en 
horeca-functies.

Ter bevordering van het woonmilieu en als bovenlokale 
aantrekkingspleister definieert en ondersteunt het RUP 
een locatiebeleid voor handels- en horeca-functies.

Ter bevordering van het woonmilieu en als bovenlokale 
aantrekkingspleister definieert en ondersteunt het RUP 
een locatiebeleid voor handels- en horeca-functies. De 
handelsassen vormen een logische wandelroute doorheen 
het gebied. Dit zorgt als bovenlokale aantrekkingspleister 
en beschermt het woonweefsel. Het RUP implementeert een locatiebeleid voor handel 

en reca dat een evenwicht is tussen concentratie en 
deconcentratie. Handel en reca zal nog slechts in de 
hiervoor geselecteerde straten mogelijk zijn en op alle 
hoeken. Er worden voldoende straten aangeduid die 
verspreid over het gebied gelegen zijn.

Lokale economie is uiterst belangrijk voor 2060. Het 
RUP waakt er over dat ondernemerschap mogelijk blijft 
door de vergunde magazijnen hiervoor te reserveren en 
voldoende handelsstraten te voorzien.

Concentreren van de handelsfuncties langs de assen en 
formuleren welke handelsfuncties toegelaten zijn binnen 
het woongebied. De handelsassen vormen een logische 
wandelroute doorheen het gebied.

Concentreren van de handelsfuncties langs de assen 
en formuleren welke handelsfuncties toegelaten zijn 
binnen het woongebied. De handelsassen vormen een 
logische wandelroute doorheen het gebied. Dit zorgt 
als bovenlokale aantrekkingspleister en beschermt het 
woonweefsel.
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Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. 
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typologieën binnen het projectgebied en formuleert 
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VII. 1. Hyperdiversiteit en lokale kennis voor planning in 
de diverse stad 
Iedere gemeenschap in de stad en elke actor met betrekking tot de stad heeft zijn eigen 
beeld over de huidige stad en verwachtingen en verlangens voor de toekomstige stad. Deze 
worden gevormd door een divers palet aan waarden en normen. Er bestaat dus niet één 
beeld, maar vele beelden over de stad, soms gelijkaardig, maar evengoed verschillend of 
zelfs tegenstrijdig (Sandercock, 2003a, Young, 1990). Planning gaat dan over het verzoenen van 
en keuzes maken tussen deze verschillende “steden”. De planner zal zich daarom steeds 
moeten afvragen: Voor wie wordt er gepland? Wie heeft er baat bij? Wie verliest? Wat 
levert het op? Antwoorden op deze vragen vergt maatwerk en aandacht voor het lokale. 

Hyperdiversiteit biedt een nieuwe benadering op deze complexiteit. Dit perspectief doet 
afstand van klassieke, evidente categoriseringen van mensen, op basis van etniciteit en 
socio‑economische kenmerken. In plaats daarvan concentreert men zich op het gedrag van 
mensen waarbij activiteiten, leefstijlen en attitudes (ALA’s) centraal staan (Tasan‑Kok et al., 
2014). Hyperdiversiteit stelt dat wat men in en met de ruimte doet, belangrijker is dan wat 
men volgens cijfers verwacht dat men doet. Dit onderzoek toont aan dat hyperdiversiteit 
een waardevol perspectief biedt om als planner, naar de diverse stad te kijken. Het maakt 
mogelijk om een veelheid van lokale kennis gerichter te kennen en in perspectief te 
plaatsen.

In hoofdstuk II is het hyperdiverse stedelijke landschap beschreven. Het is een kader dat 
planners kan helpen om de stad vanuit hyperdiversiteit te beschouwen en te ontwerpen. 
Dit stedelijke landschap is vervolgens opgesplitst in het sociale landschap en het ruimtelijke 
landschap. Het sociale landschap geeft een beeld van wie er in de wijk woont, hoe ze de 
wijk gebruiken en wat ze er van verwachten, hoe ze de ander waarnemen en hoe het 
ontmoeten er plaatsvindt. Het ruimtelijke landschap is opgedeeld in een morfologisch en 
een programmatorisch beeld. De analyse van de focusgroepsgesprekken in hoofdstuk VI 
toont de meerwaarde aan van dit landschap als kader binnen de planningspraktijk. Het 
is een hulpmiddel om een gestructureerde analyse te voeren vanuit het perspectief van 
hyperdiversiteit. 
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1.1.1 Focusgroepsgesprekken als katalysator voor lokale kennis 

De analyse van de focusgroepsgesprekken die aan de hand van het hyperdiverse stedelijke 
landschap gebeurde (zie VI. 1 “Analyse van de focusgroepsgesprekken in functie van lokale kennis 
over het hyperdiverse stedelijke landschap van Antwerpen 2060”, p. 162 ), toonde de veelheid 
aan lokale kennis die deze gesprekken opleverden. Uit deze analyse blijkt dat lokale kennis 
een genuanceerd en gevarieerd landschap oplevert dat grote, opmerkelijke fenomenen 
kan koppelen met plaatsspecifieke aspecten. Daardoor worden unieke verbanden getoond 
die kunnen leiden tot doelgerichte maatregelen. Zo maken de gesprekken duidelijk welk 
verband de veelheid aan ALA’s, de hoge densiteit en het gebrek aan open ruimte hebben 
voor het samenleven in het gebied. Deze combinatie blijkt tot gevolg te hebben dat de 
draagkracht van het gebied overschreden wordt. Dat leidt tot overlast en conflict, verhoogt 
het onveiligheidsgevoel en verlaagt de woonkwaliteit.

Lokale kennis geeft ook inzicht in aspecten die tot de private en/of persoonlijke sfeer 
behoren en dus niet van buitenaf gekend kunnen worden. In de onderzochte case hebben 
de focusgroepsgesprekken bijvoorbeeld veel kennis opgeleverd over hoe mensen wonen en 
hoe ze dit ervaren. 

De case bevestigt eveneens de meerwaarde en de noodzaak van zachte variabelen bij 
ruimtelijke analyse en ontwerp, ten opzichte van harde variabelen. De zachte variabelen 
worden ingevuld door de lokale kennis uit de focusgroepen, de harde variabelen door GIS‑
analyse. Uit deze GIS‑analyse blijkt bijvoorbeeld dat veel woningen van een lage kwaliteit 
zijn. Lokale kennis maakt daarenboven duidelijk wat de impact ervan is op het dagelijkse 
leven en op de beleving van de wijk. Lokale kennis is in die zin dan ook veel rijker dan de 
overeenkomstige GIS‑kaarten, die eerder algemeenheden tonen.

Volgende schema’s geven ten slotte nog een samenvatting weer van de lokale kennis die uit 
de analyse van de case komt, opgedeeld volgens het sociale landschap en het ruimtelijke 
landschap. Daarmee wordt nogmaals de veelheid en verscheidenheid van lokale kennis 
aangetoond.
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Tabel 17. Samenvattende tabel van het sociale landschap

DE BEWUSTE BEWONERS
geloof in de wijk

DE ONVRIJWILLIGE BEWONERS
weinig verbondenheid, groot gebruik van de wijk

DE JONGE 2060’ERS
gevoel van “geplaatst” te zijn

DE BEZOEKERS
nood aan eigen ruimte

DRUGGEBRUIKERS ALS OVERLAST NR. 1
beter eigen plaats geven dan verjagen van de pleinen

OVERLASTKINDEREN
luidruchtig gedrag hindert anderen

SLECHTE BUREN HYPOTHEKEREN WOONKWALITEIT
sluikstort in de kelder en op de stoep

MALAFIDE VERHUURDERS
nalatigheid goed huisvaderschap

DE ONVERSCHILLIGE HUURDER
tijdelijkhied zorgt voor onzorgzaamheid

DE BETROKKEN EIGENAAR-BEWONER
bekommeren zich om kwaliteit van woning en woonomgeving

BELGEN VOOR STABILITEIT EN RUST
langdurige bewoners milderen overlast

DAGELIJKSE ONTMOETINGEN IN DE (SEMI-)PUBLIEKE 
RUIMTE
ontwijken en ontweken worden 

BURENCONNECTIE ALS STABILISATOR VOOR DE WIJK
goeiedag als bestrijdingsmiddel van overlast

CENTRALITEITEN IN DE WIJK
soort zoekt soort: weinig vermenging van ALA’s

EEN WIJK VOOR IEDEREEN
ook overlastgroepen moeten een eigen ruimte krijgen

HET BURENCOLLECTIEF: HOTSPOT VOOR DE 
BEWUSTE BEWONERS
straatfeest als sterk engagement voor een aangenamere wijk

HET   SOCIALE LANDSCHAP

2. PERCEPTIE VAN DE ANDER 3. ONTMOETEN VAN DE ANDER1. GEBRUIKERS VAN DE WIJK
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DE PRIMAIRE KOOPSECTOR: 
NOOD AAN BESCHERMING VAN 
WAARDEVOLLE TYPOLOGIEËN
negatieve gevolgen van opsplitsen van 
huizen

HET RAUWE WONEN IN DE 
RESIDUELE HUURSECTOR
onderaanbod aan woningen maakt 
huren duur en niet-kwalitatief

SOCIALE WONINGEN
gevoel van “geplaatst” te zijn

IEDERE HANDELSSTRAAT ZIJN 
EIGENHEID
handelstraat: voor- én tegenstanders 

DE DRUK VAN VERSPREIDE 
HANDEL OP DE WOONKWALITEIT
handel verdringt het wonen en verlaagt 
de woonkwaliteit

24/24, 7/7
nooit rust in de wijk door willekeurige 
openingsuren

TEVEEL EENHEIDSWORST
overaanbod aan doe-het-zelfzaken en 
bakkers verzwakt handelsapparaat en 
verlaagt beeldkwaliteit

HANDELSFUNCTIES AFSTEMMEN 
OP HET STRAATPROFIEL
meubelwinkels enkel langs goed 
ontsloten randen van 2060 toelaten

VZW-CAFÉ’S
verdachte functie door gesloten karakter

NOOD AAN EEN BREED 
VOORZIENINGENAANBOD
hyperdiverse bevolking heeft 
uiteenlopende behoeften

BOVENLOKALE 
AANTREKKINGSKRACHT VAN 
VOORZIENINGEN VERHOOGT DE 
VRAAGT
ex-wijkbewoners blijven wijk bezoeken 
omwille van gespecialiseerd aanbod

GEBEDSHUIZEN: HEEL VEEL 
MAAR NIET TE VEEL
iedere gemeenschap heeft nood aan 
eigen moskee

PUBLIEKE RUIMTE ALS 
VERLENGDE VAN DE PRIVATE 
RUIMTE
behoefte aan pottentuin, BBQ, ... in 
publieke ruimte

MEER GROEN IN DE WIJK
kijkgroen versus gebruiksgroen

COLLECTIEVE BUITENRUIMTE 
VAN SOCIALE 
HUISVESTINGSPROJECTEN ALS 
MISLEIDENDE GROENE OASE
binnengebieden geclaimd door 
overlastgroepen

STEGEN ALS KWALITATIEF 
GEBRUIKS- EN KIJKGROEN
veilige speelplek voor kinderen

DIVERSITEIT IN 
AANTREKKINGSKRACHT VAN 
PLEINEN
niet alle pleinen worden even graag 
bezocht door omwonenden

BEWONERSPARKEREN IN 
BOUWBLOKKEN
parkeren in magazijnen vs meer open 
ruimte in bouwblokken

BEZOEKERSPARKEREN 
VERMINDEREN
parkeergenererende handelszaken 
weren uit gebied

2060 IS VOL
te veel, te divers, te dicht

SCHAARSTE AAN OPEN RUIMTE 
LOKT CLAIMGEDRAG UIT
seniorenpleintje, skatepleintje, 
peutertuin,...

BEELDBEPALENDE PLAATSEN EN 
GEBOUWEN
Sint-Jansplein, Van Kerckhovenstraat, 
Stuivenbergziekenhuis, ...

WAARDERING  VAN 
STADSVERNIEUWINGS-
PROJECTEN
AG VESPA-woningen als succes

HET RUIMTELIJKE    LANDSCHAP

5. PARKEREN2. HANDEL 6. RUIMTELIJKE BELEVING VAN 
DE WIJK

3. GEMEENSCHAPS-
VOORZIENINGEN

1. WONEN 4. PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

VERBOD OPDELEN VAN 
WONINGEN

NOOD AAN OVERAANBOD 
VOORZIENINGEN

STIMULEREN INPANDIG 
PARKEREN

LOCATIEBELEID VOOR HANDEL MEER, MEER, MEER INZETTEN OP ONTPITTEN

Tabel 18. Samenvattende tabel van het ruimtelijke landschap
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VII. 1. 1. Het hyperdiverse stedelijke landschap is een hydrodynamisch landschap 

Terwijl in de theoretische beschrijving van het hyperdiverse stedelijke landschap het nog 
mogelijk is om een onderscheid te maken tussen de sociale en de ruimtelijke aspecten, 
wordt dit moeilijker bij de analyse van de focusgroepsgesprekken. De gesprekken maken de 
sterke verwevenheid duidelijk tussen de sociale en de ruimtelijke dimensie, waardoor beide 
nauwelijks los van elkaar geanalyseerd kunnen worden. Lefebvre’s metaforen (Lefebvre, 
1991), van een millefeuille van gebouwen en mensen en een hydrodynamische werking 
tussen deze verschillende lagen, zijn hierbij duidelijk herkenbaar. 

Het sociale landschap in deze case maakte ten eerste duidelijk dat de gemeenschap in 
de diverse stad geen gezellige smeltkroes is van culturen zoals het multiculturele beeld 
ons voorhield maar eerder is opgebouwd uit een millefeuille van verschillende groepen. 
De diverse stad toont zich als een gedeelde, maar daarom nog niet verdeelde, stad. Men 
heeft voornamelijk contact met gelijken en beoordeelt de ander op zijn gedrag, vanuit zijn 
eigen gedrag. In de beschreven case wordt dat andere gedrag vaak als overlast beschreven. 
Daarom is het des te opvallender dat men tegelijk ook waarde hecht aan zinvol ontmoeten 
met anderen, waar ook in de literatuur veel aandacht naar gaat (Sennett, 1999, Valentine, 
2008, Fincher et al., 2014). Dit sluit aan bij het beeld van het hydrodynamische landschap. 
Ten tweede werd de sterke verwevenheid van de fysieke ruimte met de sociale duidelijk. 
Daarmee kenmerken het sociale landschap en het ruimtelijke landschap zich onderling 
eveneens als een hydrodynamisch systeem. 

Ondanks beide landschappen niet los van elkaar staan, is het toch zinvol om het gebied 
vanuit beide perspectieven te beschouwen. Dit brengt meer lokale kennis aan de 
oppervlakte en levert automatisch, zoals in de analyse duidelijk is geworden, linken op 
tussen beide landschappen. Een eerder aangehaald voorbeeld uit de case 2060 is de relatie 
tussen enerzijds de overlast die velen ervaren van anderen (het sociale perspectief) en 
anderzijds  het gebrek aan open ruimte en de hoge bebouwingsdichtheid (het ruimtelijke 
perspectief). De overlast kan in de eerste plaats begrepen worden als een gevolg van het 
gebrek aan open ruimte. De “gelaagde” stad heeft echter ook als gevolg dat al deze mensen 
behoefte hebben aan een eigen, toegeëigende ruimte. Dat leidt er toe dat er een nood is 
aan meer publieke, gedeelde ruimte dan in een omgeving met een lagere diversiteit.  

VII. 1. 2. Lokale kennis als motor voor sociaal-ruimtelijke planning

De focusgroepsgesprekken hadden tot doel om lokale kennis te verzamelen voor de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Hoewel de vragen in functie daarvan zijn opgesteld, 
leverden deze gesprekken een diversiteit aan lokale kennis op. Veel van deze kennis had 
geen directe relevantie voor het ontwerp van het RUP maar zou wel waardevol kunnen 
zijn voor sociale of ruimtelijke acties. Dit gegeven, samen met de eerdere vaststelling dat 
het hyperdiverse stedelijk landschap een hydrodynamisch landschap is, maakt het belang 
duidelijk van een sociaal‑ruimtelijke planning.  Sociale en ruimtelijke problemen staan immers 
niet los van elkaar en vragen daarom eerder een geïntegreerde oplossing. 
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In de case kwam bijvoorbeeld regelmatig het probleem van sluikstort ter sprake, wat 
zowel een ruimtelijk als een sociaal probleem blijkt te zijn. Het verhoogt de druk op de 
publieke ruimte en zorgt voor ergernis en wrevel bij de gebruikers. De oplossingen die men 
formuleerde waren eveneens zowel ruimtelijk als sociaal van aard, gaande van het plaatsen 
van meer sorteerstraten als het informeren van (nieuwe) wijkbewoners over de geldende 
regels over afval. 

VII. 1. 3. Hyperdiversiteit werkt bevrijdend en gerichter

Planning vanuit hyperdiversiteit benadert de ruimte met een open vizier, zonder 
vooringenomenheid, stigmatisering of stereotypering. Dit leverde voor de analyse van de 
onderzochte case een veelheid aan lokale kennis op. Het is te vermoeden dat verschillende 
van deze aspecten “opgesloten” zouden blijven mocht de analyse zijn vertrokken vanuit 
vooraf vastgelegde doelgroepen, wat bij superdiversiteit het geval zou zijn. Daarom 
is niet alleen het instrument belangrijk om lokale kennis te genereren (bijvoorbeeld 
focusgroepsgesprekken). Het is minstens even belangrijk om met een juiste bril naar de 
gemeenschap te kijken om zo de veelheid aan lokale kennis te zien. De hyperdiversiteitsbril 
blijkt hiervoor uitermate geschikt te zijn. Deze bril verplicht immers om met een open geest 
naar de ruimte te kijken en de data vanuit het gedrag van mensen te analyseren. 

Hyperdiversiteit vertrekt niet vanuit vooraf bepaalde groepen maar concentreert zich 
rechtstreeks op het gedrag van mensen. Dit zorgt er voor dat acties veel gerichter 
geformuleerd kunnen worden om bepaald gedrag aan te moedigen dan wel te 
ontmoedigen. Op die manier kunnen problemen dichter bij de bron aangepakt worden. 
Het vermindert zo het gevaar op generieke maatregelen die niet alleen bepaalde negatieve 
aspecten wegwerken maar evenzeer positieve dynamieken fnuiken.

VII. 1. 4. Mensen praten volgens superdiversiteit maar ervaren volgens hyperdi-
versiteit

Uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat het hokjesdenken sterk is ingebed bij de 
mensen. Zo praat men bijvoorbeeld over de Marokkanen, de Belgen, de kinderen. Door 
als planner zelf los te komen van deze categoriseringen is het mogelijk om dieper in de 
problematiek te graven dan een discussie te hebben over dergelijke algemeenheden. Zo 
blijkt dat men met Marokkanen niet persé mensen bedoelt van Marokkaanse afkomst 
maar het veel meer gaat over een bepaald gedrag dat men hieraan koppelt. Er is dus een 
discrepantie tussen hoe mensen de ander benoemen en hoe ze dat aanvoelen en ervaren. 
Men praat vanuit de superdiversiteitsbenadering, maar men ervaart en beleeft de wijk 
vanuit de hyperdiversiteitsbenadering. De planner moet zich bewust zijn van dit soort 
ongerijmdheden. Marokkaan lijkt gebruikt te worden als een kwaliteitslabel maar wat 
de ene bedoelt met Marokkaan is nog niet hetzelfde dan wat de andere ermee begrijpt. 
Daarom is het zinvoller om stereotypering zoveel mogelijk te vermijden. 
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VII. 2. Lokale kennis
In de rationele planningstraditie was kennis het alleenrecht van experten. Zij stelden 
hun wetenschappelijke en/of technische kennis superieur ten opzichte van alle andere 
kennis. Lekenkennis kon interessant zijn om bepaalde voorkeuren te kennen maar het 
zou op z’n minst onbetrouwbaar zijn mocht deze gebruikt worden bij de analyse of bij de 
formulering van de probleemstelling. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan andere 
vormen van weten. Deze andere kennisvormen worden zelfs fundamenteel en noodzakelijk 
geacht binnen het planningsproces (Innes and Booher, 2010, Sandercock, 2003a). Dat heeft 
alles te maken met de grote complexiteit die planning karakteriseert. Planning is een 
typisch wicked problem dat daarom nood heeft aan een diversiteit aan kennissystemen 
en ‑bronnen om tot een welbepaalde geïntegreerde oplossing te komen (Rittel and Webber, 
1973, Friedmann, 1987). Eveneens moet het ontwerp ingebed worden in een context van 
sociale, plaatselijke relaties die gevormd worden door het dagelijkse leven en heeft 
planning ook de capaciteit om bepaalde gedragingen en relaties te veranderen of net 
te versterken (Friedmann, 1987, 1993). Context en praktijk zijn dan ook niet gescheiden 
van elkaar maar samen sociaal geconstrueerd. Om al deze redenen is lokale kennis 
noodzakelijk. De planningsactiviteit kan beschreven worden als een “praktijk van het 
weten”. 

VII. 2. 1. Zeven eigenschappen van lokale kennis 

Op basis van de theorie (hoofdstuk III) en getoetst en aangevuld door de case (hoofdstuk 
VI) zijn er in dit onderzoek zeven eigenschappen onderscheiden waaruit lokale kennis is 
opgebouwd. Ze geven meer duidelijkheid over wat men van deze kennis mag verwachten. 
Uiteraard kan hiermee nog niet voorspeld worden hoe deze eigenschappen binnen een 
bepaalde plaats of gebied zullen worden ingevuld. Lokale kennis is contextafhankelijk en 
welke lokale kennis zal verzameld worden, is afhankelijk van de onderzoeksvraag. De zeven 
eigenschappen zijn: plaatselijke kennis, relationele kennis, plaatsoverstijgende kennis, 
dynamische kennis, holistische kennis, alomtegenwoordige kennis en anekdotische kennis.

De eerste eigenschap, plaatselijk kennis, is de meest evidente en uitgesproken eigenschap 
van lokale kennis. Het gaat over de kennis die mensen hebben over een concrete plaats. 
Deze eigenschap kan verder onderverdeeld worden in vijf subkenmerken: concrete 
plaatsen, typische plaatsen, plaatselijke thema’s, plaatselijke tijd en locals. Concrete 
plaatsen en typische plaatsen gaan respectievelijk over concrete plekken in de wijk, die 
men dus kan aanduiden, en over typologische ruimten die eerder generiek van aard 
zijn. Plaatselijke thema’s zijn de thema’s die leven in de wijk. Plaatselijke tijd, als derde 
categorie, gaat over kwesties die door de actualiteit plots en tijdelijk meer aandacht 
krijgen. Locals tot slot is de kennis die men heeft over de gebruikers van de wijk.
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Relationele kennis, als tweede eigenschap, verwijst naar het feit dat lokale kennis tot 
stand komt op basis van opgebouwde relaties. Daardoor kunnen gebruikers die andere 
netwerken hebben, ook andere lokale kennis hebben. Daarom is kennis verspreid. Niet 
iedereen heeft immers over alles (evenveel) kennis. Ook kan lokale kennis over eenzelfde 
plaats anders zijn van mens tot mens. Ze kan daarbij contrasteren of parallel en dus 
aanvullend zijn.

Plaatsoverstijgende kennis is de kennis die men meebrengt vanuit andere plaatsen en 
projecteert op de referentieplek, wat de kennis over de referentieplek beïnvloedt en verder 
opbouwt. Hierdoor wordt de referentieplek gekaderd binnen het grotere netwerk waartoe 
het behoort. Vanuit andere plaatsen kunnen ook best practices worden meegenomen die 
inspirerend kunnen zijn voor de referentieplek. Misplaatste kennis gaat over kennis die 
vanuit andere gebieden wordt meegebracht maar niet relevant of foutief is.  

Lokale kennis is dynamisch omdat ze zich aanpast aan nieuwe inzichten en veranderingen. 
Het is een doorleefde kennis omdat het een geschiedenis meedraagt en dus ook als een 
geheugen over het lokale kan beschouwd worden, die weleens mythes of sages kunnen 
bevatten.

Omdat lokale kennis vertrekt vanuit het alledaagse leven en is opgebouwd vanuit een 
oneindig aantal parameters is ze holistisch. Door deze complexiteit en het inzicht in de 
samenhang tussen mens, plaats en ruimte, kan men inschatten wat meer of minder 
haalbaar is en via praktijkvoorbeelden ook motiveren waarom. Daarmee kunnen ze ook als 
een controle dienen voor eendimensionale GIS‑data.

Iedereen heeft lokale kennis en daarmee is deze alomtegenwoordig. Deze eigenschap 
noopt tot het maken van onderscheid tussen wat in een specifieke context begrepen wordt 
met experten kennis en wat met lokale kennis. Dit wordt gekoppeld aan het statuut van de 
kennisdrager. Lokale kennis is dan wel alomtegenwoordig, deze wordt soms gemakkelijker 
getoond in het ene, dan in het andere geval en kan dus expliciet of eerder introvert zijn.

Tot slot is lokale kennis anekdotisch in die zin dat ze zelden op een gestructureerde manier 
aangeboden wordt, maar eerder fragmentarisch tot uiting komt. Via verhalen is het 
spontane kennis maar ze kan ook vervormd worden door eigenbelang en zo misleidend 
zijn. De rijkdom die verhalen kunnen bezitten leveren een overaanbod aan kennis maar 
soms ook een onder aanbod doordat bepaalde aspecten in het verhaal op de achtergrond 
blijven.
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CONCRETE PLAATSEN
Stuivenbergziekenhhuis

TYPISCHE PLAATSEN
Binnengebieden sociale  
woningbouw

VERSPREIDE KENNIS
Stadsvernieuwingsprojecten <> 
gebruik binnengebieden sociale 
huisvesting

CONTRASTERENDE KENNIS
Handelstraat: positivo’s <>  
negativo’s

PARALLELLE KENNIS
Handelstraat: argumenten positi-
vo’s onderling

KENNIS OVER HET 
NETWERK
Naar de wijk voor specifiek 
voorzieningenaanbod 
Uit de wijk voor allerlei behoeften

REFERENTIEPROJECTEN EN 
BENCHMARK
Pottentuin 
Groenbeleid stad Gent

DOORLEEFDE KENNIS
Stabiele evolutie Sint-Jansplein
Negatieve evolutie handel

BELEIDSGEHEUGEN
Komen en gaan van beleidsvisies 
Weten wat er wel en niet werkt

HAALBAARHEIDSTOETS
Groendak op handelspanden

INZICHT IN SAMENHANG
Relatie tussen bebouwingsdicht-
heid, bevolkingsdichtheid, bevol-
kingsdiversiteit, voorzieningen

SPONTANE KENNIS
Kleine verhalen over hun woning

BEREKENDE KENNIS
Tegen opdelen van woningen uit 
eigenbelang

EXPLICIETE KENNIS
Dicteren van wat er in RUP moet 
komen

INTROVERTE, MOEILIJK 
BEREIKBARE KENNIS
Woonkwaliteit

PLAATSELIJKE THEMA’S
Thema wonen

PLAATSELIJKE TIJD
Hoogbouwtoren

LOCALS
Bewuste bewoners

MISPLAATSTE KENNIS
Behoefte aan een ziekenhuis

MYTHES, SAGES EN 
VEROUDERDE KENNIS
Stuivenbergziekenhuis

MOTIVERENDE KENNIS
Aanreiken van argumenten tegen 
verbod op opdelen van woning

GIS-DATA VERSUS LK
2060 is vol
Aanvullen inventraris gebedshuizen
Bereikbaarheidswaarden voor  
parken en pleinen

OVERAANBOD AAN KENNIS
Overschot aan kennis over sociale 
aspecten

ONDERAANBOD AAN 
KENNIS
Thema’s die onderbelicht blijven

LOKALE    KENNIS

5. HOLISTISCHE
 KENNIS

2. RELATIONELE
 KENNIS

6. ALOMTEGENWOORDIGE 
KENNIS

3. PLAATSOVERSTIJGENDE 
KENNIS

1. PLAATSELIJKE
KENNIS

4. DYNAMISCHE 
KENNIS

7. ANEKDOTISCHE 
KENNIS

Tabel 19. Synthese eigenschappen van lokale kennis met een opdeling in verschillende subkenmerken
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huisvesting

CONTRASTERENDE KENNIS
Handelstraat: positivo’s <>  
negativo’s

PARALLELLE KENNIS
Handelstraat: argumenten positi-
vo’s onderling

KENNIS OVER HET 
NETWERK
Naar de wijk voor specifiek 
voorzieningenaanbod 
Uit de wijk voor allerlei behoeften

REFERENTIEPROJECTEN EN 
BENCHMARK
Pottentuin 
Groenbeleid stad Gent

DOORLEEFDE KENNIS
Stabiele evolutie Sint-Jansplein
Negatieve evolutie handel

BELEIDSGEHEUGEN
Komen en gaan van beleidsvisies 
Weten wat er wel en niet werkt

HAALBAARHEIDSTOETS
Groendak op handelspanden

INZICHT IN SAMENHANG
Relatie tussen bebouwingsdicht-
heid, bevolkingsdichtheid, bevol-
kingsdiversiteit, voorzieningen

SPONTANE KENNIS
Kleine verhalen over hun woning

BEREKENDE KENNIS
Tegen opdelen van woningen uit 
eigenbelang

EXPLICIETE KENNIS
Dicteren van wat er in RUP moet 
komen

INTROVERTE, MOEILIJK 
BEREIKBARE KENNIS
Woonkwaliteit

PLAATSELIJKE THEMA’S
Thema wonen

PLAATSELIJKE TIJD
Hoogbouwtoren

LOCALS
Bewuste bewoners

MISPLAATSTE KENNIS
Behoefte aan een ziekenhuis

MYTHES, SAGES EN 
VEROUDERDE KENNIS
Stuivenbergziekenhuis

MOTIVERENDE KENNIS
Aanreiken van argumenten tegen 
verbod op opdelen van woning

GIS-DATA VERSUS LK
2060 is vol
Aanvullen inventraris gebedshuizen
Bereikbaarheidswaarden voor  
parken en pleinen

OVERAANBOD AAN KENNIS
Overschot aan kennis over sociale 
aspecten

ONDERAANBOD AAN 
KENNIS
Thema’s die onderbelicht blijven

LOKALE    KENNIS

5. HOLISTISCHE
 KENNIS

2. RELATIONELE
 KENNIS

6. ALOMTEGENWOORDIGE 
KENNIS

3. PLAATSOVERSTIJGENDE 
KENNIS

1. PLAATSELIJKE
KENNIS

4. DYNAMISCHE 
KENNIS

7. ANEKDOTISCHE 
KENNIS
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VII. 2. 2. De	relatie	tussen	lokale	kennis	en	experten	kennis

VII. 2. 2. 1. Van kennisbezit naar kennisgebruik
Om gerichte lokale kennis te verkrijgen is het belangrijk om te vertrekken vanuit een 
specifieke onderzoeksvraag. Waarover wil de planner precies lokale kennis vergaren, over 
welk gebied? Aanvullend op de zeven eigenschappen zou dan ook een meta‑eigenschap 
kunnen geformuleerd worden: lokale kennis is een adhoc gegeven, bepaald door de 
aanleiding, de plaats en de tijd. Daardoor is lokale kennis vluchtig. 

Voor iedere planningsopgave zal de planner opnieuw lokale kennis moeten zoeken, 
oogsten, gebruiken in de case en vervolgens loslaten. Lokale kennis blijft immers in het 
bezit van de gebruikers zelf, die deze op basis van voortschrijdend inzicht en invloeden van 
buitenaf, zullen aanpassen. Het gebruik van kennis wordt daarbij belangrijker dan het bezit 
van kennis. Een planner gaat welbepaalde kennis lenen in plaats van ernaar te streven om 
al deze kennis zelf te willen bezitten, in de zin van kennis zelf op te bouwen. Dit concept 
is vergelijkbaar met het business model gebaseerd op de kringloopeconomie dat gebruik 
in plaats van bezit centraal stelt. We moeten niet meer alles zelf hebben maar we kunnen 
evenzeer beroep doen op anderen om zo meer kwaliteit na te streven, op een meer 
duurzame en economisch interessantere manier. Met kennis is dat evenzeer zo. Waarom 
zou de planner de lokale kennis zelf moeten ontwikkelen terwijl hij deze kan lenen bij de 
gebruikers? 

Het beeld van geleende kennis is tevens een argument om focusgroepen te kiezen 
boven instrumenten zoals bijvoorbeeld participatieve observatie. Terwijl lokale kennis in 
focusgroepen bewust en expliciet wordt gemaakt door de gebruikers zelf, moet de planner 
dit bij participatieve observaties zelf doen. 

VII. 2. 2. 2. Ontginnen van lokale kennis vraagt inspanning
Eerder heb ik reeds aangetoond dat focusgroepen een grote veelheid en rijkdom aan lokale 
kennis opleveren maar het ontginnen van lokale kennis vraagt de nodige inspanning. Dat 
geldt niet alleen voor de organisatie van de focusgroepen zelf, waarvoor vooral voldoende 
tijd en een goede procesplanning nodig is (zie verder VII. 3. 3 “De invloed van focusgroepen 
op het proces”, p. 287 ). De analyse van de focusgroepsgesprekken vergt daarenboven ook 
aandacht en creativiteit om lokale kennis op te sporen en te kunnen oogsten. Slechts een 
deel van de lokale kennis die in deze case is gedistilleerd werd letterlijk uitgesproken. Het is 
daarom belangrijk dat de planner met een positieve, open houding tegenover de data staat 
en met een geloof in de veelheid van lokale kennis die erin verscholen zit. Het hyperdiverse 
stedelijke landschap kan hierbij een kader vormen om doelgerichter de data te analyseren, 
op zoek naar beschikbare en relevante kennis. 
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VII. 3. Het gebruik van focusgroepsgesprekken binnen het 
planningsproces
Het katalyserend effect van focusgroepsgesprekken voor lokale kennis is reeds uitvoerig 
besproken in de eerste conclusie. De conclusies in dit deel concentreren zich op het 
instrument van focusgroepen zelf, de impact ervan op het proces en in welke mate ze 
antwoord geven op de commentaren op de collaboratieve planning.

VII. 3. 1. Focusgroepen als antwoord op macht

In de loop der jaren zijn er verschillende kritieken geuit op de collaboratieve 
planningstheorie. Een eerste belangrijke kritiek gaat over het gebrek aan aandacht dat 
deze theorie heeft voor macht (Flyvbjerg, 2002b, Hillier, 2003, Mouffe, 2005). Omdat planning 
een politieke daad is, is planning onlosmakelijk verbonden met macht. Deze critici geloven 
niet in een open, vrij en gelijk debat. Door de aanwezigheid van macht te ontkennen, 
wordt juist de kans verhoogd dat macht nadrukkelijker in het proces aanwezig zal zijn. Een 
tweede kritiek gaat over het feit dat een open proces ook averechts kan werken en net 
mensen uitsluit (Hillier, 2003, Gunder, 2003). Minderheidsgroepen met een zwakkere sociale 
achtergrond vormen in participatietermen de moeilijk bereikbare groepen. Zij zullen zelden 
spontaan deelnemen aan het debat. 

Vanuit deze kritieken werden in dit onderzoek focusgroepsgesprekken toegevoegd aan het 
open debat. Uit literatuurstudie blijkt dat focusgroepsgesprekken een goede techniek zijn 
om naar waarden en normen te peilen zonder hierbij te willen streven naar consensus. 
Ook het feit dat kennis verzameld wordt op groepsniveau vormt een grote kwaliteit 
omdat de lokale kennis waar planners naar zoeken, zich voornamelijk op dit groepsniveau 
concentreert, eerder dan op het individuele niveau. Daarnaast levert de interactie die 
ontstaat tussen de deelnemers, bijkomende kennis op. Tot slot creëert het door een 
homogene groepssamenstelling een beschermend milieu voor de deelnemers zodat 
pleinvrees beperkt wordt.

Focusgroepsgesprekken zijn gesloten gesprekken die kunnen plaats vinden binnen het 
grotere open debat. Focusgroepsgesprekken zijn dus gesloten van buitenaf maar open 
binnenin. Door dergelijk beschermend milieu te creëren kan een gericht debat ontstaan 
over de ruimte met moeilijk bereikbare groepen. Op die manier kan ook hun kennis 
gekend worden zodat er ook rekening mee kan gehouden worden in het ontwerpproces en 
waardoor deze groepen, via de implementatie van hun kennis, meer macht krijgen. 

In de theorie, treden actoren met meer macht pas op de voorgrond op het einde van 
het proces (Flyvbjerg, 1998b). In de case van dit onderzoek was dit niet zozeer het geval. 
Het beleid vroeg dan wel naar argumentaties waarom bepaalde ontwerpbeslissingen 
werden genomen, maar dit leidde niet tot wijzigingen van het ontwerp. De reden waarom 
dit machtsaspect niet nadrukkelijker aanwezig was, is niet duidelijk. Verschillende 
verklaringen zijn denkbaar maar kunnen met deze ene case niet bewezen worden. Komt 
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dat bijvoorbeeld omwille van de kwaliteit van het ontwerp? Het ontwerp is immers in grote 
mate beïnvloed door lokale kennis. Hierdoor kan gesuggereerd worden dat het plan met 
kennis van zaken is gemaakt en op maat van het gebied en van de gebruikers ervan. Maar 
tegelijk, moet dit plan evenwel stroken met de visie van het beleid. Een andere verklaring 
zou kunnen zijn dat het beleid zodanig vertrouwen heeft in haar administratie dat ze niet 
wil doorwegen op het voorgestelde ontwerp. Nog een andere mogelijkheid zou kunnen 
zijn dat omwille van het gevoerde proces de kennis van alle actoren voldoende plaats 
kreeg in het ontwerp. Het ontwerp stelde bijvoorbeeld bepaalde harde randvoorwaarden 
van het beleid niet in vraag. Wanneer deze onderwerpen tijdens de focusgroepen wel ter 
sprake kwamen, werd duidelijk gemaakt dat hierover geen onderhandeling mogelijk was. 
Een voorbeeld van zo’n “heilig huisje” is om geen parkeernormen op te nemen in RUP’s. 
Dit thema is verschillende keren ter discussie gebracht op focusgroepsgesprekken maar 
omwille van de beleidsrichtlijn niet weerhouden in het verdere proces. Bepaalde lokale 
kennis is dus op die manier, ten gunste van machthebbende, weggeselecteerd. Of was 
het gewoon toevallig dat dit proces weinig machtsinmenging en conflict kende? Verder 
onderzoek, aan de hand van meerdere cases, zou hier een antwoord op kunnen formuleren. 

VII. 3. 2. Moeilijk bereikbare groepen blijven moeilijk bereikbaar

Ondanks de voordelen van focusgroepsgesprekken om moeilijk bereikbare groepen te 
betrekken in het proces, blijft het met deze techniek een uitdaging om deze mensen 
te rekruteren. De sleutel tot succes in dit onderzoek was dat er werd gewerkt met 
verrassingsacties, in samenwerking met Samenlevingsopbouw. Mensen werden niet 
vooraf uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroepsgesprek. In de plaats daarvan 
werden de wekelijkse activiteiten die bij Samenlevingsopbouw in 2060 doorgingen en 
gericht zijn op sociaal zwakkeren gekaapt voor deze focusgroepsgesprekken. Dat bleek 
te werken. Op die manier zijn er acht focusgroepen doorgegaan waar in totaal zo’n 125 
mensen aan deelnamen. Deze actie was enkel mogelijk door de intense samenwerking met 
Samenlevingsopbouw en het engagement van de coaches van de verschillende activiteiten. 
Helaas is deze werkwijze enkel in de eerste focusgroepsgespreksronde toegepast. Dit 
had twee redenen. Ten eerste vroegen deze verrassingsacties een grote inspanning en 
vrijwillige medewerking van mensen uit Samenlevingsopbouw en brachten deze acties 
ook heel wat praktische voorbereidingen met zich mee. Ten tweede werd verwacht 
dat door de succesvolle eerste ronde deze deelnemers hun koud watervrees zouden 
hebben overwonnen. Ondanks het enthousiasme en positieve reacties na de gesprekken, 
bleken ze echter opnieuw onbereikbaar te zijn in de volgende gespreksrondes waarbij de 
kapingsmethode niet werd gebruikt. Deze groepen zijn dus niet meer betrokken geworden, 
maar werden vervangen door sleutelfiguren en vertegenwoordigers van de doelgroepen. 
Vermoedelijk is hierdoor bepaalde lokale kennis niet gecapteerd. Lokale kennis kan immers 
best zo dicht mogelijk bij de bron geoogst worden.

Daarnaast moet opgemerkt worden dat de moeilijk bereikbare uit de eerste fase, 
mensen waren die reeds vrijwillig deelnamen aan andere  activiteiten. Mensen die zich 
afschermen van het publieke, sociale leven zijn met deze techniek niet betrokken geraakt. 
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Het rekruteren van deze onzichtbare stedelingen vraagt nog bijkomende aandacht en 
creativiteit. Het is dan ook niet duidelijk of de lokale kennis van deze groepen verschillend 
is. Dit zou verder onderzocht kunnen worden. 

VII. 3. 3. De invloed van focusgroepen op het proces

De implementatie van focusgroepen beïnvloedt het planningsproces. Ten eerste moet 
men beslissen op welke moment(en) deze gesprekken in het planningsproces zullen 
plaatsvinden. Dat hangt nauw samen met de soort van lokale kennis waar men naar op 
zoek is. De case toont zich als een convergerende figuur: van een open proces in het 
begin, met een veelheid aan focusgroepen tot een eerder gesloten proces op het einde, 
met slechts enkel nog informatiemomenten. Dit komt overeen met de behoefte aan 
nieuwe kennis. De focusgroepen werden op drie strategische momenten doorheen het 
ontwerpproces georganiseerd, wat twee belangrijke voordelen opleverde. Ten eerste kan 
er gepeild worden naar andere lokale kennis doorheen het proces. De soort van lokale 
kennis waar behoefte aan is, is immers afhankelijk van de fase in het ontwerpproces. Bij het 
begin van het proces is er vooral nood aan algemene inzichten over het gebied, zoals kennis 
over hoe de wijk functioneert, wie er gebruik van maakt en wat men ervan verwacht. Deze 
kennis dient als input voor de algemene visie en de doelstellingen. In een volgende fase 
kan dan gepeild worden naar meer concrete kennis, als een verdieping van de kennis uit de 
eerste fase. De laatste ronde dient eerder als terugkoppeling op het voorgestelde ontwerp 
en gaat over zeer specifieke aspecten. De lokale kennis waarnaar gezocht wordt, zal dus 
evolueren van abstract naar concreet. Daarnaast maken de terugkerende focusgroepen 
het mogelijk om na te gaan of de lokale kennis uit de vorige fase(n) op een juiste manier 
vertaald is in het ontwerp en of dit resulteert in een gewenst beeld.

VII. 3. 3. 1. Onverwachte	maar	gewenste	neveneffecten	van	focusgroepen
Naast het hoofddoel van de focusgroepsgesprekken om als katalysator van lokale kennis 
te gebruiken, leverden deze gesprekken enkele bijkomende voordelen op. De deelnemers 
konden zich tijdens of na de focusgroepsgesprekken informeren over de lopende plannen 
en geplande projecten in hun wijk. Daarnaast leerde men nieuwe mensen kennen en 
ontstonden er ideeën tussen de deelnemers onderling om zelf acties te ondernemen in de 
buurt. Zo is er bijvoorbeeld een pottentuin gerealiseerd en is er een werkgroep opgericht 
om acties te bedenken om de Handelstraat meer vrouwvriendelijk te maken.

Ook voor het beleid leverden deze focusgroepsgesprekken voordelen op. Deze gesprekken 
blijken een goede beleidsbarometer te zijn. Ten eerste geven ze, via de bespreking 
van gerealiseerde projecten in de wijk, inzicht in de appreciatie voor ruimtelijke 
beleidsacties. Ten tweede kunnen de focusgroepsgesprekken gebruikt worden om 
te peilen naar draagvlak voor bepaalde beleidsideeën.  Daarenboven kunnen ook de 
beleidsverwachtingen van de deelnemers gekend worden. Tot slot kunnen de argumenten 
die door de deelnemers geformuleerd worden, gebruikt worden om vanuit het beleid slim 
te communiceren over het ontwerp. De focusgroepsgesprekken maken immers duidelijk 
waar bewoners belang aan hechten in en over hun gebied, wat hun speerpunten zijn 
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en waarover ze wel en niet akkoord zijn. Thema’s en kwaliteiten waar men waarde aan 
hecht zouden in de communicatie bijvoorbeeld meer ruimte kunnen krijgen dan thema’s 
waar men minder mee begaan lijkt te zijn. Ook de argumenten die de deelnemers zelf 
formuleerden kunnen gebruikt worden. Voorkennis, vanuit de focusgroepen, kan de 
communicatie structureren maar ook eventueel manipuleren.

VII. 3. 4. De meerwaarden van focusgroepsgesprekken als instrument

Onderstaande tabel vat de meerwaarden van focusgroepsgesprekken samen, 
gestructureerd op basis van literatuurstudie (hoofdstuk IV) en getoetst aan de praktijk 
(hoofdstuk VI). 

Tabel 20. Samenvattende tabel over methode van focusgroepsgesprekken in functie van lokale kennis

BETEKENIS IN CONTEXT
Argumentatie standpunt

ERVARINGEN EVALUEREN EN HEROVERWEGEN
Meer ziekenhuizen in 2060

DISCUSSIE VERBREDEN
Overlast en nog meer overlast

INTROVERTEN AANMOEDIGEN
Vertalen 

SPONTANE BRAINSTORMSESSIES
Inventarisatie stegen

ELKAAR DINGEN LEREN
Vertellen over nieuwe projecten

SNELLER TOT ESSENTIE KOMEN
Kennismakingsronde ifv wonen

BELEDIGINGEN VOORKOMEN
Vrouwen aan de haard

TOEGANG TOT INDIGENOUS TERMEN 
(Komt niet aan bod)

REDUCEREN SOCIAAL WENSELIJK GEDRAG
Fairtrade winkel

MOEILIJK BEREIKBAREN VERSUS 
DOORDEWEEKSE PARTICIPANTEN
Bijna durven dromen <> dicteren

REKRUTERING MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN
Kapen van activiteiten

BELANG VAN EERSTELIJNSGESPREKKEN
Belang van voorzieningen op bovenlokaal niveau

LOKALE KENNIS VERSUS BELEID
Heilige huisjes

LOKALE KENNIS VERSUS LOKALE KENNIS
Parkeren versus groen

LOKALE KENNIS VERSUS PLANNER
Straatprofielen

VERSCHUIVING MACHT PROCES
Schrappen van detail

REFLECTIES FOCUS     GROEPSGESPREKKEN

2. HOMOGENE 
GROEPSSAMENSTELLING

3. MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN 4. MACHT1. HET BELANG VAN INTERACTIE 
BIJ FOCUSGROEPSGESPREKKEN
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VII. 4. Rol van de planner
Een andere commentaar op de collaboratieve planning is het gebrek aan aandacht dat men 
heeft voor de competentie en de rol van de planner. De planner wordt in de collaboratieve 
planningstheorie herleid tot moderator (Healey, 1993) en luisteraar (Forester, 1980), omdat 
men er van uitgaat dat de uitkomst van de planningsvraag ontstaat vanuit een open debat. 
Dit onderzoek toont een discrepantie tussen deze theoretische rol van de planner en de rol 
die hij werkelijk in het planproces opneemt. 

De centrale rol van de planner zou daarom meer erkenning moeten krijgen in de theorie. 
Uiteindelijk zal hij de vertaalslag moeten maken van alle verzamelde kennis naar een 
welbepaald ontwerp en dus bepalen welke kennis voortvloeit naar het ontwerp en welke 
niet. De planner heeft in de praktijk dan ook een grotere verantwoordelijkheid dan wat 
volgens de collaboratieve planningstheorie aan hem wordt toegeschreven. De epiloog van 
dit onderzoek (zie  “Epiloog: Planning als ambacht”, p. 297  e.v.) gaat hier uitgebreider op in, 
waarbij het beeld van de planner als ambachtsman in deze context wordt beschreven. 

De planner is, net zoals iedereen, gedreven door subjectieve beslissingen. Daarnaast is 
planning ook politiek. Daarom is het belangrijk dat de planner via zijn opleiding en door 
voldoende kritisch de planningspraktijk te beschouwen, zich bewust is van zijn positie 
en van het aanwezige machtsspel tijdens het planningsproces. Ook moet hij zich bewust 
zijn van de politieke gevolgen die zijn keuzes inhouden. Planning kan immers nooit voor 
iedereen goed zijn. 

Het planningsproces is evenwel zo georganiseerd en de machten zo verspreid dat 
de planner geen alleenheerser is. Zowel van bovenaf, vanuit het beleid en andere 
machthebbers, als van onderuit door de gebruikers, via het openbaar onderzoek, kan het 
ontwerp aangepast worden. 



291

Hoofdstuk VII - Conclusies

VII.	5.	Methodologie

VII.	5.	1.	Meerwaarde	van	wisselwerking	tussen	theorie	en	praktijk

Een wisselwerking tussen theorievorming en praktijkontwikkeling is niet nieuw in planning. 
Zo zou de collaboratieve planningstheorie vanuit een kruisbestuiving tussen case study 
onderzoek en bestaande theorieën uit de filosofie zijn ontstaan (Forester, 1980, Friedmann, 
1987). Een veelheid aan wetenschappelijke artikels gebruiken eveneens cases uit de 
praktijk. Dit onderzoek combineerde theorie en praktijk zodat vanuit gemeenschappelijke 
kennisleemten nieuwe inzichten ontstonden, voor zowel de theorie als de praktijk. 
De resultaten uit dit onderzoek leveren daardoor zowel een maatschappelijke als een 
wetenschappelijke relevantie op. 

De theoretische discussie uit hoofdstukken I tot en met IV zijn vervolgens in hoofdstuk VI 
via de case 2060 getest aan de praktijk. Dit levert niet alleen een toetsing op van de 
juistheid en volledigheid van de theorie maar geeft ook een vertaling ervan naar de 
praktijk. Bijkomende inzichten en correcties uit de case study verscherpen de theoretische 
inzichten. 

De zeven eigenschappen van lokale kennis bijvoorbeeld zijn op basis van literatuurstudie 
geformuleerd. Vervolgens is de lokale kennis uit de focusgroepsgesprekken hieraan 
getoetst. Hierdoor konden de eigenschappen verder verfijnd en geïllustreerd worden met 
voorbeelden uit de case. Dit onderzoek toont met andere woorden de meerwaarde aan 
van mutual learining tussen theorie en praktijk. Hieronder som ik de aspecten vanuit het 
theoretische luik op die naar mijn mening vernieuwend zijn voor de planningspraktijk en 
vervolgens doe ik het omgekeerde, van wat de praktijk de theorie kon leren. 

VII.	5.	1.	1.	Van	theorie	naar	praktijk
Hoewel de planner dagelijks geconfronteerd wordt met macht, was ik me daar als 
planner niet in die mate van bewust zoals deze beschreven en bediscussieerd werd in de 
literatuur. Des te meer ik erover las, des te meer ik deze patronen ook begon op te merken 
in de praktijk, waardoor ik ze kon kaderen en er vervolgens bewuster mee kon omgaan. 
Het machtsaspect zou dan ook een meer prominente plaats mogen krijgen binnen de 
planningstheorie maar zeker ook binnen de planningspraktijk. Het grote gevaar van macht 
is immers dat macht het meest effectief is wanneer dat het meest subtiel wordt toegepast. 
Wanneer men zich hiervan niet bewust is, kan men zich er uiteraard ook niet tegen 
wapenen. 

Een gelijkaardig inzicht betrof de mate waarin planning is ingebed in de oude Vlaamse 
cultuur en het politieke karakter van planning. Dit heeft me geleerd hoe waardegeladen 
ontwerpbeslissingen zijn. De vraag “voor wie plannen we?” is een vraag die ik sindsdien 
centraal stel in de verschillende planningsprojecten waar ik aan werk. 
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Een ander, nieuw concept uit de theorie dat meer gekend en gebruikt zou moeten worden 
in de planningspraktijk is hyperdiversiteit. Dit perspectief heeft me op een heel andere 
manier naar de samenleving doen kijken waardoor ik problemen en gebeurtenissen 
in de stedelijke ruimte anders ben gaan benaderen, nieuwe verbanden zag en nieuwe 
opportuniteiten opmerkte. Met de formulering van het hyperdiverse stedelijke landschap 
hoop ik planners te overtuigen om de ruimte en de samenleving op een zelfde manier te 
benaderen. 

VII.	5.	1.	2.	Van	praktijk	naar	theorie
Theoretische bevindingen hebben nood aan een toetsing ervan in de praktijk om de 
maatschappelijke en praktische relevantie van de theorie te kunnen garanderen. De 
complexiteit waar planning in de praktijk mee geconfronteerd wordt, kan niet theoretisch 
nagebootst of bedacht worden. Concrete cases kunnen de theorie hiermee confronteren 
en van daaruit ook de beperkingen of hiaten erin opsporen. 

De collaboratieve planningstheorie zet het open debat centraal. Voor mij is het lang 
onduidelijk geweest hoe men dit open debat in de praktijk ziet. Ik heb hieraan via de 
opstelling van mijn proces een eigen invulling gegeven. Uit dit proces werd ook duidelijk 
welke actoren op welk moment betrokken werden of betrokken wilden worden en hoe 
bijvoorbeeld politici zich al dan niet mengen in het debat en wanneer dat dan gebeurt.  

Een ander voorbeeld was de organisatie van de focusgroepsgesprekken. Wanneer deze 
in de praktijk worden georganiseerd, stuit men op heel wat praktische beperkingen: de 
voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan verwacht, het beleid moet overtuigd worden 
van het nut van deze gesprekken en toelating geven of de doelgroepen uitgenodigd mogen 
worden, het proces mag geen vertraging oplopen, … Hoewel de focusgroepsgesprekken 
met de moeilijk bereikbare groepen uit de eerste ronde succesvol waren, konden ze 
omwille van praktische bezwaren niet meer herhaald worden in de tweede ronde. Deze 
praktische obstakels kunnen niet theoretisch bedacht worden en zijn dan ook leerrijk zijn 
voor academici.

Daarnaast en reeds eerder aangehaald, wordt in de academische discussie weinig belang 
gehecht aan de rol en de positie van de planner terwijl deze in de praktijk een prominente 
rol inneemt. Vanuit ervaringen uit de praktijk zouden planningstheoretici meer aandacht 
moeten hebben voor de centrale rol van de planner. 
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VII.	5.	2.	Ontwerpend onderzoek

Met de opmaak van het RUP 2060, kreeg ontwerpend onderzoek een voorname plaats 
in dit onderzoek. Via de opmaak van dit plan konden de hypotheses en inzichten uit 
de theorie getest worden in de praktijk. Hierdoor werd niet alleen lokale kennis uit de 
focusgroepsgesprekken geïnventariseerd en kon de bruikbaarheid van focusgroepen 
worden nagegaan, maar werd ook aangetoond dat deze lokale kennis zinvol en bruikbaar is 
voor het ontwerp en het ontwerp beïnvloeden. Terwijl theoretisch onderzoek in planning 
altijd abstractie zal maken van de realiteit, laat dit type van ontwerpend onderzoek 
dat niet toe. De onderzoeker wordt immers gedurende het proces geconfronteerd 
met de complexiteit waar planning steeds mee te maken heeft, de moeilijkheden, de 
onvoorspelbaarheid, de complexiteit in waarden en normen, in machtsaspecten, in grote 
maatschappelijke uitdagingen en hoe die met elkaar interveniëren (Van den Broeck, 2017). 
Deze ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk kunnen niet theoretisch bedacht worden.

De gebruikte methodologie van ontwerpend onderzoek heeft in dit onderzoek niet alleen 
kennis en inzichten opgeleverd over de impact van focusgroepen op het ontwerpproces. 
Tegelijk toont dit onderzoek ook de mogelijkheden om deze methodiek ook in toekomstige 
planning te implementeren. 
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VII. 6. Maatschappelijke	relevantie

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is velerlei. Ten eerste heeft dit onderzoek 
de theoretische discussie en de praktische invalshoek over een gemeenschappelijk 
onderwerp zo veel mogelijk met elkaar in verband gebracht en met elkaar verweven. 
Theoretische kennis krijgt hierbij een praktische vertaling. Dit maakt ook duidelijk dat de 
planningstheorie vaak te zwart/wit denkt en te weinig rekening houdt/kan houden met de 
nuances waar planners mee te maken hebben.

Focusgroepsgesprekken winnen steeds meer aan belang in de praktijk. Dit onderzoek toont, 
ten tweede, een manier om focusgroepsgesprekken in een planningsproces te integreren. 
Het formuleert aandachtspunten hierbij en geeft aan wat de meerwaarde ervan kan zijn. 
Het beschreven proces in dit onderzoek kan dus als leidraad dienen voor planners die zelf 
focusgroepen willen gebruiken.

Ten derde biedt het onderzoek de praktijk een nieuwe manier om naar de samenleving 
te kijken, via hyperdiversiteit. Zowel voor planners als beleid kan dit perspectief nieuwe 
opportuniteiten tonen. Het onderzoek heeft aangetoond dat door onmiddellijk te focussen 
op het gedrag van mensen in plaats van te werken met stereotype groepen, dit kan leiden 
tot een gerichter beleid. 

Ten vierde toonde het onderzoek de meerwaarde van lokale kennis voor planning in de 
diverse stad aan. Dit onderzoek kan dan ook het belang van lokale kennis duidelijker op de 
agenda plaatsen. Daarbij moet afgestapt worden van de traditionele manieren om lokale 
kennis te oogsten en dit door het hyperdiversiteitsperspectief centraal te stellen. 
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VII. 7. Aanbevelingen voor verder onderzoek

Vanuit dit onderzoek kunnen nieuwe onderzoeksonderwerpen en –vragen geformuleerd 
worden. 

1. Aandacht voor andere kennis in het proces en gemeenschappelijke kennisontwikkeling 

Dit onderzoek concentreerde zich voornamelijk op de lokale kennis van de gebruikers van 
een gebied. Er is minder aandacht besteed aan de kennis die andere stakeholders, zoals de 
stedelijke administratie, hogere overheden, het gemeentelijke beleid, adviesraden, …. in 
het proces binnen brengen. Onderzoek hiernaar zou duidelijk kunnen maken of er sprake 
is van gemeenschappelijke kennisopbouw en of deze kennis verschillend is van de lokale 
kennis uit dit onderzoek. 

2. Bereikbaar maken van moeilijk bereikbare groepen

De rekrutering van de deelnemers vraagt bijzondere aandacht. Deze moeilijk bereikbare 
groepen zijn niet gemakkelijk te overtuigen om te participeren aan een dergelijk gesprek. 
In dit onderzoek is er gekozen voor een verrassingsaanpak, waarbij bestaande activiteiten 
waaraan sociaal zwakkeren deelnemen, onaangekondigd werden vervangen door 
focusgroepsgesprekken. Mensen die zich nog meer afschermen van het publieke sociale 
leven worden met deze techniek echter nog niet betrokken. Het rekruteren van deze 
onzichtbare stedelingen vraagt nog bijkomende aandacht en creativiteit. De vraag hierbij is 
ook of deze individuen nog andere lokale kennis zouden hebben dan de groepen die in dit 
onderzoek wel zijn bereikt. 

3. Alternatieven	voor	focusgroepsgesprekken

In dit onderzoek is op basis van een uitvoerige argumentatie het instrument van 
focusgroepsgesprekken geselecteerd. Het is echter denkbaar dat ook andere instrumenten 
lokale kennis kunnen genereren. Bijkomend onderzoek zou een selectie kunnen maken van 
andere mogelijke instrumenten als katalysator van lokale kennis, waarbij een vergelijking 
wordt gemaakt met het instrument van focusgroepsgesprekken.  

4. Hyperdiversiteit als benadering in niet-stedelijke context

Dit onderzoek vond plaats in een stedelijke context met een hoge diversiteit. 
Hyperdiversiteit is echter ook toepasbaar in gebieden met een beperkte diversiteit, 
verwijzend naar afkomst en socio‑economisch profiel. Ruimtelijk onderzoek in zulke 
gebieden zou duidelijk moeten maken of deze benadering eenzelfde meerwaarde heeft 
dan in erg diverse omgevingen. Het hyperdiverse stedelijke landschap kan daarbij eveneens 
getest worden op de relevantie ervan binnen zulke omgevingen. 
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Epiloog: Planning als ambacht
In de collaboratieve planningstheorie wordt de legitimiteit van planning gekoppeld aan 
het betere argument dat tot stand komt via een open debat. In dit onderzoek voegde ik de 
methode van focusgroepsgesprekken toe aan dit open proces om zo ook de lokale kennis 
van de moeilijk bereikbare groepen te leren kennen en in overweging te nemen in het 
ontwerp. Kennis maakt immers macht. 

In de conclusie over lokale kennis werd reeds duidelijk dat kennis conflicterend kan 
zijn. Hoe wordt bepaald welke kennis meer bestaansrecht heeft dan andere? Een 
belangrijke taak hierin ligt volgens mij bij de planner, wat in strijd is met de collaboratieve 
plannerstheoretici. Sinds de jaren 1960, als reactie op de modernistische planning, is 
naar mijn interpretatie, de rol van de planner sterk beperkt. Verschillende critici vochten 
sinds dan het beeld van de planner als expert, die weet wat goed is voor steden en hun 
samenleving, aan (Fincher and Iveson, 2008). Dit ging gepaard met een grotere aandacht voor 
andere vormen van kennis. De planner wordt in de collaboratieve planningstheorie herleid 
tot moderator (Healey, 1993) en luisteraar (Forester, 1980), omdat men er van uit gaat dat de 
uitkomst van het ontwerp geformuleerd wordt via een open debat. 

De toekomst van de planner is binnen het theoretisch discours daarom minstens 
dubbelzinnig te noemen. Om professioneel te zijn, verwacht men dat de planner een 
gespecialiseerde kennis heeft waarvoor hij ook erkend is. De communicatieve wending 
pleit daarentegen voor een meer pluralistische en gelijke relatie tussen de planner en het 
geplande. Alleszins ontkennen de theoretici binnen de collaboratieve planningstheorie 
de centrale expertenrol van de planner, alsof deze teveel zou zijn aangetast door de 
elitaire macht die zich eerder in planning afspeelde (Allmendinger and Tewdwr‑Jones, 2002). 
Hierbij kan de vraag gesteld worden wat de professionele status van de planner nog is 
(Allmendinger and Tewdwr‑Jones, 2002).

In de collaboratieve planning gaat er veel meer aandacht naar het proces en de planner 
als procesbewaker dan naar het object van de discipline: de ruimte (Fainstein, 2000) 
en het scheppen van de ruimte via planning (Hoch, 2009). Ten opzichte van andere 
disciplines is dit erg ongewoon. Zo is het logisch dat de rechtsleer gaat over de relatie 
tussen het rechtssysteem en de samenleving of dat de focus in geneeskunde ligt bij 
het menselijk lichaam. Maar in het heersende planningsparadigma gaat alle aandacht 
naar het planproces. Als iedereen plannen mee mag creëren en onze democratische 
planningsovertuiging spoort ons als planner aan om te luisteren, hoe kunnen we dan een 
praktisch onderscheid maken tussen goede, slechte en verstandige plannen (Fainstein, 2000, 
Fincher and Iveson, 2008)? Stel dat we ons beperken tot de rol die de collaboratieve theoretici 
aan de planner geven en ons vertrouwen leggen in de kracht van consensus, bestaat dan 
niet het gevaar dat dit heel vaak zal resulteren in een grijs, vlak gemiddelde?
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Zoals eerder uitgewerkt, geloof ik niet in de haalbaarheid van een open planproces,  
omwille van het aanwezige machtsaspect. Ik ben er eveneens van overtuigd dat de planner 
een belangrijke taak heeft als behartiger van ruimtelijke kwaliteit binnen een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling die antwoord biedt op de maatschappelijke uitdagingen. De 
planner speelt, naar mijn mening, nog steeds een hoofdrol bij het ruimtelijk ontwerp. 
Ontwerpen is immers een gespecialiseerde discipline, waarbij een antwoord ten aanzien 
van verschillende randvoorwaarden moet geformuleerd worden. Binnen de complexiteit 
van het ontwerpproces moet er, uiteraard, voldoende ruimte zijn voor debat waarbij de 
input van lokale kennis cruciaal is.  

Om de rol, relatie en verhouding van de planner tot enerzijds het object van zijn discipline 
(de ruimte) en anderzijds de stakeholders en hun specifieke kennis duidelijk te maken, 
gebruik ik de metafoor van de ruimtelijk planner als ambachtsman. Deze term ontleen ik 
van Sennett (2008) die een ambachtsman onderscheidt van andere werklieden omwille 
van het feit dat hij goed werk wil leveren omwille van het werk zelf als product. Het 
eindproduct van zijn arbeid staat centraal. Dit is verschillend met arbeid die slechts als 
middel dient om een ander doel te bereiken, bijvoorbeeld het behalen van financiële 
winst. Die tweede vorm van arbeid kan bereikt worden door sneller en daarmee ook met 
minder toewijding te werken wat ten koste gaat van het eindproduct. In tegenstelling tot 
het gebruik van de term vakman in het dagelijkse leven als synoniem voor iemand die 
hoofdzakelijk gespecialiseerde, manuele arbeid verricht, zoals een elektricien, loodgieter, 
… gebruikt Sennett de term niet met betrekking tot  de aard van de activiteit maar wel 
met betrekking tot het doel dat men met deze activiteit beoogt. Vakmanschap gaat met 
andere woorden over de bijzondere betrokkenheid die de beroepsbeoefenaar heeft ten 
aanzien van zijn vak en wat leidt tot een in hoge mate ontwikkelde vaardigheid. Centraal 
staat dus de vraag: is de activiteit doel of middel? Wàt men doet is dus niet van belang om 
uit te groeien tot vakman, wel hoe (goed) men het doet. Kwalitatief goed werk doen, staat 
tegenover iets naar behoren doen, zodat het doet wat het moet doen. Het is met andere 
woorden een verschil tussen juistheid en functionaliteit. Juistheid is een streven naar 
perfectie, die zelden wordt bereikt en dus kan leiden tot frustratie. Maar ook functionaliteit 
kan een bron zijn van frustratie. “Iets doen wat er net mee door kan, bevredigt bijna nooit 
het verlangen om goed werk te leveren” (Sennett, 2008, p. 55). 

Maar het streven naar perfectie bevat ook gevaren die verbonden zijn met nieuwe 
maatschappelijke en/of technologische inzichten. Door bepaalde evoluties zal de wijze 
waarop de ambachtsman zijn activiteiten voert, ook moeten aanpassen en er kritisch over 
moeten reflecteren. Een voorbeeld bij ontwerpers is het toenemende belang dat CAD 
heeft gekregen binnen de ontwerpactiviteit (Sennett, 2008). Door deze nieuwe technologie 
is het contact tussen het ontwerp en het idee, of in de woorden van Sennett: tussen hand 
en hoofd, verloren gegaan. Hij stelt dat: “ het tactiele, het relationele en het onvoltooide 
fysieke, belevenissen zijn die zich tijdens het tekenen voordoen. Tekenen staat hierbij voor 
een breder scala aan ervaringen, zoals schrijven, inclusief redigeren.” (Sennett, 2008, p. 54).
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In de planningspraktijk is het contact tussen hand en hoofd voor een eerste keer verbroken 
bij de rationele top‑down planning. Zij verloren het contact met de reële ruimte. De 
bulk aan data waar planners momenteel op kunnen terugvallen, net zoals technische 
hulpmiddelen als Google Streetview bijvoorbeeld, maakt het verleidelijk om opnieuw 
het contact te verliezen. Naast deze intellectuele scheiding tussen hoofd en hand, door 
de opkomst van ondermeer technologische hulpmiddelen, onderscheidt Sennett ook 
de sociale scheiding tussen hoofd en hand. Dat illustreert hij aan de hand van een groot 
nieuwbouwproject, bestaande uit kantoren, parkeergarages, winkels en hotels waarvan hij 
de lage ruimtelijke en architecturale kwaliteit bekritiseerd. Over de parking zegt hij:

Aan het eind van elk plaatsje was een gestandaardiseerde bumper bevestigd. 
Ze leken glad maar de onderrand van de bumpers was van scherp metaal, 
dat gemakkelijk een auto of scheenbeen kon beschadigen. Sommige bumpers 
waren echter ter plaatse voor de veiligheid omgebogen. De onregelmatigheid 
waarmee dat was gebeurd, bewees dat het handwerk was, en staal dat er 
onveilig had uitgezien, was glad en rond gemaakt: de vakman had het denkwerk 
voor de architect gedaan. De verlichting in deze bovengrondse parkeergarages 
bleek ongelijkmatig te zijn, waardoor plotseling gevaarlijke schaduwen in het 
gebouw opdoken. Schilders hadden opvallende witte strepen aangebracht om de 
chauffeurs in en uit onregelmatige lichtbundels te gidsen, wat erop wees dat zij 
zich niet aan de plannen hielden maar hadden geïmproviseerd. De vakman had 
verder dieper nagedacht over licht dan de ontwerpers.

 (Sennett, 2008, p. 55)

De aanpassingen die de staalbuigers en schilders moesten doen, na de realisatie van het 
ontwerp kon aldus Sennett vermeden worden mochten ze ook tijdens het ontwerpproces 
betrokken zijn geweest. Op dat moment hadden ze op grond van hun ervaring op 
knelpunten kunnen wijzen. Zij zijn immers ook dragers van een belichaamde kennis maar 
door hun status als handwerkers werden ze uit het ontwerpproces gehouden. Sennett 
beschouwt dit als het scherpe randje van het probleem van vaardigheid: hoofd en hand 
zijn niet alleen intellectueel maar ook sociaal gezien gescheiden. Zonder de taak van 
ontwerper als hoofdverantwoordelijke van het ontwerp in vraag te stellen, geeft Sennett 
met deze anekdote aan dat het onmogelijk is dat de ontwerper alle kennis in zich heeft om 
tot een kwalitatief project te komen. Bepaalde soorten kennis moet de ontwerper ontlenen 
van andere vakmensen. Sennett beperkt zich echter in dit voorbeeld tot de kennis van 
werklieden. Maar niet enkel zij beschikken over een uitzonderlijke en specifieke kennis. Ook 
zogenaamde leken kennis kan een belangrijke bijdrage leveren voor het ontwerpproces en 
dat niet alleen voor stedenbouwkundige of architectuurprojecten maar alle projecten die 
een invloed hebben op een bredere gemeenschap of projecten die in de wereld staan. 

Om samen te vatten, meen ik dat planners als ambachtsmensen moeten beschouwd 
worden.  Deze visie  impliceert voldoende aandacht voor een sterke link tussen hoofd 
en hand, zowel in technische als sociale zin, waarbij top‑downplanning vermeden wordt 
door zoveel mogelijk contact te houden met de ruimte, zowel de bebouwde als de sociale 
ruimte. Het open debat, uit de collaboratieve planningstheorie, aangevuld met gesloten 
debatten via focusgroepsgesprekken, moeten de planner de lokale kennis opleveren die 
nodig is om tot een goed ruimtelijk plan te komen. 
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